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RECOMENDAÇÃO

Promotoria de Justiça da Comarca de Esperantinópolis - MA

RECOMENDAÇÃO Nº 019/2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO,
pelo(a) Promotor(a) de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, resolve expedir a  presente RECOMENDAÇÃO,
nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição per-
manente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Mi-
nistério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Pode-
res Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegu-
rados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (CF/88, art. 129, II e III);

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos
interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo dos princí-
pios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37,  caput,
da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da publicidade,
da eficiência e, ainda, da probidade administrativa;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a regularidade dos
procedimentos licitatórios realizados pelos órgãos da Administração Pública;

CONSIDERANDO que o art. 4º, II, da Lei Nº 10.520/2002,
estabelece que do aviso do pregão constarão a definição do objeto da
licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser
lida ou obtida a íntegra do edital;

CONSIDERANDO a publicação, no Diário Oficial do Estado do
Maranhão, edição de 08 de agosto de 2017, págs. 29 e 30, dos avisos de
licitação pela Administração Municipal de Esperantinópolis (Pregão
Presencial Nº 030/2017, Pregão Presencial Nº 032/2017, Pregão Presencial Nº
036/2017, Pregão Presencial Nº 037/2017, Pregão Presencial Nº 038/2017,
Pregão Presencial Nº 039/2017 e Pregão Presencial Nº 040/2017);

CONSIDERANDO que os Avisos de Licitação acima indica-
dos fixaram que o "Edital e seus anexos estão à disposição de interes-
sados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição, de 2ª a 6ª,
das 08:00 às 12:00 horas";

CONSIDERANDO que, levantamentos preliminares realizados
pela Promotoria indicam que não foi assegurado o acesso ao edital, tendo
certificado o Técnico Ministerial que, na manhã do dia 21/08/2017, não
existia no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis
"impresso, nenhum edital de licitação e que tais editais estavam armaze-
nados nos computadores de trabalho dos senhores Emílio Carneiro
Martins e Janes Lima de Araújo; do primeiro, trata-se de um notebook
(particular) sempre em poder do pregoeiro; do segundo, um computador
de mesa (público) protegido com senha";

RESOLVE RECOMENDAR

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, o Sr.
Emílio Carneiro Martins, o seguinte:

i) Que determine imediatamente a anulação das sessões
públicas para recebimento das propostas referentes ao Pregão Presencial
Nº 030/2017, Pregão Presencial Nº 032/2017, Pregão Presencial Nº
036/2017, Pregão Presencial Nº 037/2017, Pregão Presencial Nº 038/
2017, Pregão Presencial Nº 039/2017 e Pregão Presencial Nº 040/
2017, designando nova data para a realização dos eventos, de forma
a atender aos ditames da Lei Nº 10.520/2002.

Ressalto que o não atendimento ao que fora preceituado na pre-
sente recomendação, ensejará a adoção das medidas legais cabíveis por
parte desta Promotoria de Justiça, podendo inclusive configurar uma ação
dolosa tipificada na Lei de Improbidade Administrativa.

Oficie-se ao destinatário desta recomendação, requisitando que
informe a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias a nova
data designada, com cópias das publicações respectivas e certidão de
afixação dos editais.

Publique-se a presente recomendação no átrio da Promotoria.

Esperantinópolis, 24 de agosto de 2017.

XILON DE SOUZA JÚNIOR
Promotor de Justiça

TERMO  DE  AJUSTAMENTO

9ª Promotoria de Justiça Especializada da Comarca
de Imperatriz - MA

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 01 - 9ª PJE

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO,
por seus representantes legais, no uso de suas atribuições ministeriais, que
lhe confere o art. 129, III, da Constituição Federal, e o MUNICÍPIO
DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, pessoa jurídica de direito público
interno, representado pela Exma. Prefeita, Sra. Karla Batista Cabral
Souza, firmam o presente COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA EXTRAJUDICIAL, nos seguintes termos:

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério
Público a defesa da Ordem Jurídica, do Regime Democrático e dos
Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis, nos termos do art. 127
da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério
Público zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos e dos servi-
ços de relevância pública aos direitos, bem como dos direitos assegu-
rados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a
sua garantia (CF, art. 129, II);

CONSIDERANDO que o direito à educação está consagrado no
art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo considerado
direito fundamental, entendido também como direito subjetivo público,
conferindo ao cidadão plena expansão de sua personalidade;

CONSIDERANDO a necessidade de definição da forma como
deve ser cumprido 1/3 da carga horária dos professores, de acordo com a
Lei nº 11.738/2008;

CONSIDERANDO a necessidade de pacificar a questão da aplica-
ção da hora-aula (reduzida) ou aplicação da hora relógio (60 minutos) no
computo da jornada de trabalho total do professor;

CONSIDERANDO que, além do que dispõe a Lei nº 9.294/96, bem
como a Lei nº 11.738/2008, outras leis e normas nacionais e o Tratado de
Greenwich, do qual o Brasil é signatário, devem ser respeitados;

CONSIDERANDO que no cálculo de horas destinadas à relação
direta do professor com os estudantes e outras atividades pedagógicas deve
ser observada a convenção internacional de que uma hora corresponde
a 60 (sessenta) minutos;

CONSIDERANDO que a jornada ou as jornadas de trabalho de-
vem ser calculadas em hora ou em horas de 60 (sessenta) minutos, e que
não poderia ser diferente visto que o Brasil, por maio da Lei nº 2.874,
aderiu ao Tratado de Greenwich;
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CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/96 (LDB), em seu art. 24,
inciso I, se refere a horas e não a horas-aula; que o art. 12, inciso III e o
art. 13, inciso 13, inciso V, mencionam "horas-aula programadas que
deverão ser rigorosamente cumpridas pela escola e pelo professor"; que o
art. 24, inciso I, obriga a 800 horas por ano, e o inciso V, deste mesmo
artigo, trata de horas letivas; que o art. 34 exige o mínimo de quatro horas
diárias no Ensino Fundamental;

CONSIDERANDO que quando o texto da LDB se refere a hora
trata do período de 60 minutos;

CONSIDERANDO que quando o texto da LDB obriga ao mínimo
de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho
escolar, a lei se refere a 800 horas de 60 minutos, ou seja, um total anual
de 48.000 (quarenta e oito mil) minutos;

CONSIDERANDO que não se pode considerar uma aula de 50
minutos igual a 01 (uma) hora, que é de 60 minutos.

CONSIDERANDO que deve ser preservado o direito do estudante
de ter uma carga horária mínima anual de 800 horas e 200 dias de efetivo
trabalho escolar; que a LDB, no seu art. 34, I, e 12, III, define que a
jornada escolar do Ensino Fundamental incluirá, pelo menos, 4 (quatro)
horas de trabalho efetivo em sala de aula, progressivamente ampliado o
período de permanência na escola e que a duração da hora-aula das discipli-
nas é da competência do projeto pedagógico, cabendo aos estabelecimentos
de ensino elaborar e executar sua proposta pedagógica;

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.738/2008 em nada altera o
conteúdo dos supramencionados dispositivos normativos, tratando ape-
nas da instituição do piso salarial nacional dos professores, bem como da
regulamentação da distribuição da carga horária dos mesmos, em tempos
destinados ao trabalho em sala de aula com os estudantes, e, tempo destina-
do ao professor, para fins de estudo, planejamento, correção de avaliações,
lançamento de conteúdos em diários de classe etc;

CONSIDERANDO que o direito concedido ao professor não pode
obstar subtrair o direito garantido aos estudantes;

CONSIDERANDO que nada impede que o projeto pedagógico do
estabelecimento de ensino determine o tamanho de uma hora-aula para
menos de 60 minutos, desde que não promova a diminuição das horas
anuais mínimas destinadas aos estudantes, bem como também não
promovam a redução dos dias de efetivo trabalho escolar que os estu-
dantes devem receber dos estabelecimentos de ensino, não havendo por que
considerar uma hora-aula de 50 minutos (ou qualquer fração inferior)
igual a 01 (uma) hora que é de 60 minutos;

CONSIDERANDO que quanto mais o projeto pedagógico di-
minuir os minutos destinados à hora-aula, mais terá que elevar o
número de horas-aulas docente em geral;

CONSIDERANDO que hora é período de 60 (sessenta) minutos,
em convenção consagrada pela civilização contemporânea, devendo ser
respeitada, sob pena afetar as bases de sociabilidade entre indivíduos,
grupos e sociedades;

CONSIDERANDO que hora é um segmento do tempo equivalen-
te a 60 minutos e estabelecido a partir da vigésima quarta parte de um dia
solar, sendo esta convenção temporal adotada pelo ordenamento jurídico
nacional e internacional; e que, neste prisma, a hora-aula ajustada diz res-
peito tão somente ao valor do salário aula, não devendo ter repercussão na
organização da jornada total de trabalho dos professores.

 CONSIDERANDO, em resumo, que as 800 horas na Educação
Básica, os 200 dias e as horas de 60 minutos na carga horária são um
direito dos alunos e é dever do gestor educacional cumpri-lo rigorosamen-
te, para não só equalizar em todo território nacional este direito dos
estudantes, como também para garantir um mínimo de tempo a fim de
assegurar o princípio de padrão de qualidade posto no art. 206 da
Constituição Federal e, infraconstitucionalmente, no art. 3º da LDB;

CONSIDERANDO que, observando-se o direito dos alunos, o
projeto pedagógico dos estabelecimentos pode compor as horas reló-
gio dentro da autonomia escolar, estatuindo o tempo de hora-aula.
Assim a hora-aula está dentro da hora relógio, que, por sua vez,
é o critério do direito do estudante.

CONSIDERANDO que este posicionamento coincide com o ado-
tado pelo Ministério da Educação, bem como do Conselho Nacional de
Educação  (Parecer CNE/CEB nº 8/2004).

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRI-
GAÇÕES ABAIXO MENCIONADAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA - a fim de dar cumprimento à legislação
pátria, o Município de Vila Nova dos Martírios considera que 2/3 da carga
horária de atividade do professor diretamente com o aluno em sala de aula
deve ser realizada observando-se, como um todo, a hora relógio, ou seja,
60 minutos. Ademais, nada impede que o projeto pedagógico do estabele-
cimento de ensino determine o tamanho de uma hora-aula para menos de
60 minutos, desde que não promova a diminuição das horas anuais
mínimas destinadas aos estudantes, bem como também não promova
a redução dos dias de efetivo trabalho escolar que os estudantes devem
receber dos estabelecimentos de ensino, não havendo por que considerar
uma hora-aula de 50 minutos (ou qualquer fração inferior)
igual a uma 1 (uma) hora que é de 60 minutos;

CLÁUSULA SEGUNDA - O Município considera que o tempo
destinado a atividades extraclasse - voltada ao estudo, planejamento e
avaliação da docência - de 1/3 da carga horária de atividade do professor,
será realizada nas dependências da escola, em sala com ventilação, equipa-
mentos tecnológicos e privacidade adequada, ou em outro espaço público
com as mesmas características (como polos, por exemplo), observando-
se o disposto na cláusula anterior quanto ao atendimento da hora relógio,
ou seja, 60 minutos.

CLÁUSULA TERCEIRA - O Município terá o prazo de 06 (seis)
meses, a contar do firmamento do presente TAC, para implementar as adequa-
ções previstas na Cláusula Segunda, quanto à estruturação das salas destinadas ao
exercício, pelos professores, das atividades extraclasse, devendo o ano
letivo de 2018 iniciar com todas essas adequações;

CLÁUSULA QUARTA - O disposto na Cláusula Primeira e
Segunda, no que tange à observância da hora relógio, ou seja, de 60
minutos, deve ser implantada imediatamente, tendo em vista que a
hora-aula eventualmente ajustada diz respeito tão somente ao valor do
salário aula, não devendo ter repercussão na organização da jornada
total de trabalho dos professores.

CLÁUSULA QUINTA - Em caso de descumprimento das obriga-
ções assumidas nos itens acima, o representante do COMPROMISSÁRIO
pagará, sob sua responsabilidade pessoal, a título de cláusula penal, multa
diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento de
quaisquer das cláusulas. Os valores das multas serão destinados ao
Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

O não pagamento da multa implica sua cobrança pelo Ministé-
rio Público, com correção monetária, juros de 1% (um por cento) ao
mês e multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido, sem
prejuízo da ação civil pública executória para garantir o cumprimento
das obrigações avençadas.

Este Compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebra-
ção e terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º,
parágrafo 6º, da Lei 7.347/1985.

Assim, vai o presente termo ajustado entre as partes, que o
firmam em 02 (duas) vias de igual teor e conteúdo.

Imperatriz, 14 de agosto de 2017

LUCAS MASCARENHAS DE CERQUEIRA MENEZES
Promotor de Justiça

NAHYMA RIBEIRO ABAS
Promotora de Justiça

KARLA BATISTA CABRAL SOUZA
Prefeita de Vila Nova dos Martírios/MA


