MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Pelo presente instrumento, na forma do art. 5°, § 6°, da
Lei 7.347/85, alterado pelo art. 113 da Lei n. 8.078 de 11 de novembro de 1990, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO/pelo 5° Promotor de Justiça
de Votuporanga, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado
COMPROMITENTE. e o MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL/SP, pessoa jurídica de
direito público, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ADILSON DE JESUS
PEREZ SEGURA, doravante denominada COMPROMISSÁRIO.
CONSIDERANDO QUE
a)

a Administração Pública deve se pautar pelos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, razoabilidade,
finalidade e interesse público (art. 111 da Constituição Estadual e art. 37 da
Constituição Federal);
b)

nos termos

do artigo

115, inciso V (

da

Constituição Estadual, reproduzindo o artigo 37, inciso V, da Constituição da
República, "as funções 'de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessora/nenfo";
c)

O vínculo especial de confiança que caracteriza

o comissionamento não se justifica por razões subjetivas (porque a autoridade quer
alguém de sua confiança pessoal), mas por razões obietivas (a natureza do serviço
ou atividade pública a ser enfrentada};
d)

Verificou-se que grande parte dos cargos em

comissão e funções de confiança no Município de Valentim Gentil/SP são para o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

exercício de funções de caráter eminentemente técnico ou burocrático, sendo
atividades administrativas que devem ser providas por concurso público, nos termos
do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, constatando-se^ ainda, diversos casos
de desvio de função, desvio de finalidade e superposição de funções, em evidente
prejuízo ao interesse público e violação clara aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e eficiência;
e)

A patente improbidade administrativa resultante

do quadro delineado, a implicar a responsabilização do gestor público e daqueles
que contribuírem para a ofensa aos princípios constitucionais;
^

Resolvem, de comum acordo, celebrar este TERMO DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA, doravante denominado TAC , mediante as
seguintes cláusulas:
1.

O

cornpromissário,

por

seu

Prefeito,

RECONHECE EXPRESSAMENTE que os cargos em comissão abaixo listados e
previstos na legislação municipal são irregulares e inconstitucionais, pois não
tratam de funções de direção, chefia ou assessoramenío, nos termos exigidos pelo
artigo 37, inciso V, da Constituição Federal:
a) Diretores de:
- Assistência
- Educação e Cultura

- Escoia
- Esportes e Lazer
- Meio Ambiente
- Obras e Serviços Públicos
- Turismo
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b) Assessores:
- De Comunicação; e
- Jurídico;
c)

Chefes:
.

- Da Agência de Crédito do Banco do Povo Paulista;
- De Serviços Administrativos;
- Do Centro de Controle e Zoonoses:
- Do Centro de Referência e Assistência Social CRAS;
- Do Setor de Ambulâncias;
- Do Setor de Assistência Social;
- Do Setor de. Comunicação e Publicidade;
- Do Setor de Conservação do Município;
- Do Setor de Contencioso Judicial;
- Do Setor (item 1133);

\ Do Setor de Esportes;

- Do Setor de Execução;
- Do Setor de Licitações;
- Do Setor de Manutenção da Frota Municipal;
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- Do Setor de Obras e Serviços Públicos;
- Do Setor de Orçamento;
- Do Setor de Planejamento Ambiental;
- Do Setor de Recursos;
- Do Setor de Supervisão do Programa Criança
Feliz;
- Do Setor de Unidade Básica de Saúde; e
- Do Setor de Vigilância.
d) Secretário da Junta de Serviço Militar.
2.

Em razão do reconhecimento expresso na

cláusula acima, o compromissario se obriga a promover a exoneração, no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do TAC, de todos os funcionários que
estiverem ocupando os cargos em comissão listados na cláusula "1",
2.1.

Nada obstante o disposto acima, fica acordado

que ao menos 1/3 (um terço) dos cargos em comissão listados na cláusula "1" acima
serão exonerados pelo compromissario no prazo de até 30 (trinta) dias da assinatura
do TAC.
2.2.

Fica acordado, ainda, que outra íerca-parte (1 /3)

dos cargos em comissão listados na cláusula "1" acima serão exonerados pelo
compromissario no prazo de até 90 (noventa) dias da assinatura do TAC.
3.

O

compromissario

também

RECONHECE

EXPRESSAMENTE que as funções de confiança abaixo listadas e previstas na
legislação municipal, denominadas de "encarregaturas'',

são irregulares e

inconstitucionais,

direção,

pois

não

tratam

de

funções

de

chefia

ou
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assessoramento, nos termos exigidos pelo artigo 37, inciso V, da Constituição
Federal:
a) Encarregado do Setor de Material e Património;
b) Encarregado do Setor de Práticas Esportivas;
c)

Encarregado do Núcleo de Gestão;

d) Encarregado

do

Setor

de

Fiscalização

-

Pavimentação

e

Departamento de Finanças;
e) Encarregado

do

Setor

de

Manutenção de Vias Públicas;
f)

Encarregado do Setor de Manutenção Preventiva
de Edificações Públicas;

g) Encarregado do Núcleo de Informação;
h) Encarregado do Setor de Fiscalização Ambiental;
i)

Encarregado do Setor de Fiscalização;

j)

Encarregado do Setor de Fiscalização Tributária;

k) Encarregado da Biblioteca Municipal;
I)

Encarregatura;

m) Encarregado do CAPES I;
n) Encarregado da UAC;
o) Encarregado do PACS;
p) Encarregado de Operação de Projetos Sociais Crianças e Adolescentes;
q) Encarregado da Vigilância Epidemiológica;
r)

Encarregado da Assistência Farmacêutica;
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s) Encarregado do Setor de Ambulância;
t)

Encarregado do Seíor de Enfermagem;

u) Encarregado do Centro de Referência e Assistência
Social - CRAS;
v) Encarregado do Setor de Alto Custo;
w) Encarregado do Centro de Convivência do Idoso;
x) Encarregado do Setor de Oficina Mecânica;
y) Encarregado do Setor de Transportes;
z) Encarregado do Setor de Execução de Obras;
aã) Encarregado de Operação dos Projetos Sociais Família;
bb) Encarregado do Centro de Especialidade Básica
Municipal;
cc) Função de Confiança em Posto de Trabalho Coordenador

Pedagógico

-

EMEI

Airton de

Medeiros;
dd) Função de Confiança em Posto de Trabalho Coordenador Pedagógico -EMEF Vicente Santoro;
ee) Função de Confiança em Posto de Trabalho Direior de Escola - EMEI Airton de Medeiros;
ff) Função de Confiança em Posto de Trabalho Diretor de Escola - EMEF Vicente Santoro; e
gg) Função de Confiança em Posto de Trabalho Coordenador de Projetos Educacionais - Rede
Municipal de Ensino.

4.

Em razão do reconhecimento expresso na

cláusula acima do TAC, o compromissário se obriga a promover a exoneração, no
prazo de até 90 (noventa) dias da assinatura do TAC. de todas as funções de
confiança, denominadas "encarregaturas", listadas na cláusula "3" acima.
5.

Em razão do reconhecimento efetuado nas

cláusulas "1" e "3" acima, o compromissário se compromete a não criar outros cargos
em comissão e/ou funções de confiança análogos, semelhantes ou parecidos.
ainda que com denominações diversas, como forma de burlar o TAC ora celebrado
e os ditames constitucionais.
•
5.1.

O compromissário se compromete a não criar

funções de confiança para remunerar servidores e funcionários públicos por serviços
por eles já prestados em seu cargo, emprego ou função normal, pois reconhece que
tal expediente é irregular e ilegal.
6.

O compromissário ainda se obriga a somente

prover cargos ou funções de natureza administrativa, técnica e/ou burocrática por
meio da realização de concurso público específico, após demonstração da sua
real necessidade, e não mais por meio de cargos em comissão e/ou funções de
confiança. Assim, se obriga a se abster de nomear pessoas estranhas à
administração municipal para cargos comissionados

cujas atribuições reais

efetivamente não configurem direção, chefia e/ou assessoramento.
6.1.

Também se obriga a não restituir as pessoas

exoneradas ao quadro da Administração Pública para o exercício dos mesmos
cargos em comissão e/ou funções de confiança, ainda que com denominações
diversas.
7.
eficiência administrativa

e pelo

/
O compromissário se compromete a prezar pela
interesse público,

não (i)

criando cargos

desnecessários ou (ii) provendo cargos, ainda que de forma efetiva, a mais de uma
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pessoa para o exercício da mesma função, quando as circunstâncias demonstrarem
a desnecessidade de tal medida.
8.

Além disso, o compromissário reconhece que,

em razão da inconsíitucionalidade dos cargos em comissão e funções de confiança
indicados nas cláusulas "1" e "3" acima, fica vedada a incorporação aos vencimentos
dos servidores de valores referentes a tais cargos e funções, com fundamento no
artigo 68 da Lei Municipal 1.960, de 13 de outubro de 2011 (Estatuto dos Servidores
Públicos de Valentim Gentil) ou em outro dispositivo legal de conteúdo análogo, a
partir da assinatura do TAC.
9.

O compromissário se obriga, no prazo de 180

(cento e oitenta) dias, a encaminhar projeto de lei ao Legislativo para a extinção dos
cargos descritos na cláusula "1" e das "enca/regafuras" descritas na cláusula
"3" acima, tomando as medidas necessárias para a regularização.
9.1.

Além disso, o compromissário se compromete a

regularizar a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Administrativos no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, pois reconhece a inconstitucionalidade de cargos em
comissão para o desempenho de assessorarnento técnico-jurídico. Assim, reconhece
que funções de assessorarnento jurídico são técnicas e profissionais, e devem ser
exercidas por servidores efetivos, contratados por concurso público.
10.

Ern até 10 (dez) dias após decorrido cada um

dos prazos estabelecidos nas cláusulas "2", "4" e "9" do TAC, inclusive os prazos de
suas sub-cláusulas, o compromissário encaminhará à 5a Promotoria de Justiça de
Votuporanga a portaria de exoneração dos funcionários ali referidos de seus cargos
em comissão e/ou funções de confiança, bem como o projeto de lei para a extinção
dos cargos e.funções irregulares e ilegais.
10.1. A critério do Poder Executivo, poderão ser
providenciadas as necessárias alterações legislativas e a realização de concurso
público para o provimento de cargos efetivos necessários à continuidade do serviço
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público, demonstrada a necessidade da contratação de tais servidores, bem como a
reestruturação dos cargos do funcionalismo público.
11.

O descumprimento das obrigações assumidas

neste acordo implicará, para o Prefeito Municipal em exercício na data da
caracterização do descumprimento, a imposição de multa pessoal e diária, no vaior
de R$ 1.000,00 (mil reais), aplicada, para cada dia em que os cargos e funções
permanecerem providos em desacordo com este compromisso ou para cada dia de
atraso nos prazos acordados no TAC ou do descumprimento das obrigações aqui
contidas. .
11.1.

A referida multa, que visa a assegurar o

cumprimento das obrigações aqui estabelecidas e não possui caráíer compensatório
ou satisfativo, será corrigida por índice oficial em vigor e revertida em favor do fundo
previsto no artigo 13 da Lei n° 7.347/85, sem prejuízo das demais medidas judiciais
cabíveis.
12.

No último dia de seu mandato, o Prefeito

Municipal providenciará o encaminhamento do presente termo a seu sucessor,
acompanhado de ofício com relatório das providências por ele adotadas para o
cumprimento do TAC, sob pena de incidir na multa diária indicada na cláusula "10"
acima caso haja descumprimento das obrigações aqui assumidas por seu sucessor.
13.

O TAC deverá ser publicado no prazo de até 3

(três) dias da assinatura no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, na rede mundial
de computadores, em íink específico sob a denominação "LA C's e recomendações
do Ministério Público" (ou semelhante), e com destaque em sua página inicial, a
fim de conferir a necessária publicidade e transparência aos cidadãos.
14.

A eficácia do TAC fica condicionada à sua

homoiogação por parte do E. Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do
artigo 9°, § 2°, da Lei n° 7.347/85.
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15.

As partes declaram ter ciência de que o TAC ora

celebrado possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 5°,
§6°, da Lei 7.347/85.
E por estarem de acordo, firmam o presente termo de
ajustamento de conduta, que vai assinado pelo Promotor de Justiça Substituto
THOMAS OLIVER LAMSTER, representando o Ministério Público do Estado de São
Paulo,

pelo

Prefeito Municipal

ADILSON

DE

JESUS

PEREZ

SEGURA,

representando o Município de Valentim Gentil/SP, e pelas testemunhas abaixo
indicadas, em 3 (três) vias idênticas.

THOMAS 01
Pi-

MSTER
íiça

JEgUS PEREZ SEGURA
Prefeito Municipal

Testemunhais:
/\
<

Npme: Silvio Barbosa Ferrari
RK: 30636120-6

Norryé: Leandro da Silva Pereira Neves
Í 29391904-5
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