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TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO
FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO MARANHÃO E O MUNICÍPIO DE
VARGEM GRANDE.

Pelo presente instrumento, na forma do § 6° do art, 5° da Lei N° 7.347, de 24
de julho de 1985, acrescentado pelo art. 113 da Lei n° 8,078, de 11 de setembro de 1990, de um
lado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio do Promotor
de Justiça infra-assiaado, ora em exercício na Promotoria de Justiça da Comarca de Vargem
Grande, adiante denominado compromissado, e de outro lado o MUNICÍPIO DE VARGEM
GRANDE, representado pelo seu Prefeito, Sr. EDVÂLDO NASCIMENTO DOS SANTOS,
ora comprornitente,

CONSIDERANDO QUE é dever do Administrador Público a observância aos
Princípios Administrativos insertos no art. 37, caput, da Constituição Federal, mormente o da
Moralidade e Legalidade Administrativas;

CONSIDERANDO QUE é incumbência do Ministério Público a defesa dos
interesses sociais e do património público (art. 127, caput, da Constituição Federal);
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CONSIDERANDO QUE a Constituição também estabelece, no art. 30, I e II,
a competência dos Municípios para cuidar dos assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e a estadual, no que couber;

CONSIDERANDO QUE o Município de Vargem Grande realizou concurso
público de provas e provas de títulos no dia 03 de fevereiro do ano de 2013, para
preenchimento de vagas no serviço público;

CONSIDERANDO QUE falhas foram detectadas quando da realização das
provas, dentre as quais se destacam o fato de alguns candidatos, embora devidamente inscritos
e, inclusive, de posse do cartão de inscrição, terem deixado de se submeter ao certame por não
haver local para que fizessem a prova; o fato de haver candidato inscrito para determinado
cargo que tenha recebido o caderno de prova referente a outro cargo; o fato de algumas regras
do edital não terem sido observadas quando da confecção da prova, a exemplo daquela que
estabelecia que, na fase objetiva, apenas existiriam 04 (quatro) alternativas para cada questão,
dentre outros fatos que comprometem e põem em dúvida a lisura do concurso;

CONSIDERANDO QUE o Prefeito Municipal se dirigiu à sede desta
Promotoria manifestando expressamente sua vontade e, sobretudo, a necessidade de anular o
concurso público, a fim de que seja resguardado o interesse público e a igualdade de condições
entre os candidatos;

CONSIDERANDO QUE o início das aulas já ocorreu desde o dia 31 de
janeiro de 2013 e a insuficiência do tempo para realização de seletivo para contratação de
servidores;

CONSIDERANDO QUE as crianças e adolescentes que integram a rede
municipal de ensino não podem sofrer prejuízos na fluência do ano letivo;

CONSIDERANDO QUE as áreas de saúde, assistência social, administração
e demais áreas não podem sofrer solução de continuidade na prestação do serviço público;
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O MUNICÍPIO BE VARGEM GRANDE e o MINISTÉRIO PÚBLICO
resolvem assumir os seguintes compromissos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Município de Vargem Grande, pelo Chefe do
Poder Executivo, compromete-se a anular as provas, análises de títulos e o resultado do
certame, em razão dos incidentes apontados acima;

CLÁUSULA SEGUNDA: O Município de Vargem Grande compromete-se a
realizar, até o final do rnês de agosto do ano corrente, novas provas, análise de títulos e
homologação do concurso e a empossar os candidatos selecionados dentro do número de vagas
estipulados no edital;

CLÁUSULA TERCEIRA: O Município de Vargem Grande, de acordo com a
necessidade, compromete-se contratar temporariamente até o final do mês de agosto do
corrente ano os aprovados no último seletivo realizado no ano de 2012. Caso os selecionados
não preencham a necessidade do Município, o Prefeito Municipal comunicará previamente o
Ministério Público para aditamento eventual deste Termo de Ajustamento de Conduta, a fim de
serem respeitados os princípios e normas que regem a administração pública;

CLÁUSULA QUARTA: As Cláusulas e condições estabelecidas no presente
instrumento constituem obrigação de fazer e o descumprimento de qualquer uma delas
acarretará em multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que se reverterá ao FAT
(Fundo de Amparo ao Trabalhador), nos termos dos arts. 5°, § 6°, e 13, da Lei n° 7.347/85;

F

CLAUSULA QUINTA: O não pagamento da muita, no caso previsto na
cláusula anterior, autoriza o compromissado a cobrá-la com atualizacão monetária, juros de
1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado;

CLÁUSULA SEXTA: A execução do presente termo será pleiteada
judicialmente no caso de alguma das partes se recusarem a cumprir o que lhe cabe sem
justificativa plausível;
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CLÁUSULA SÉTIMA: Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de
sua celebração e terá a eficácia de título executivo extrajudicial, na forma dos artigos 5°, § 6°,
da Lei N° 7347, de 1985, e 585, VIII, do Código de Processo Civil.

E, por estarem assim acordados, firmam o presente termo, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos.

Vargem Grande, 08 de fevereiro de 2012.

CRYSTIAN GONZALEZ BOUCINHAS
Promotor de Justiça
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fVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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