
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAICÓS

_________________________________________________________________________________

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Termo de ajustamento de conduta

que entre si celebram o Ministério

Público  do  Estado  do  Piauí  e  a

Prefeitura  de  Massapê  do  Piauí,

tendo  por  objeto  a  realização de

teste seletivo para contratação de

servidores  temporários  e  a

realização de concurso público.

Pelo presente instrumento, na forma do art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85 e

art. 3º, da Res. 179, do CNMP, estando de um lado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotora de Justiça abaixo assinada, doravante

denominado  compromissário,  e  de outro lado a  PREFEITURA MUNICIPAL DE

MASSAPÊ DO PIAUÍ, CNPJ n. 01.612.591/0001-10, com endereço de citação na

Prefeitura Municipal, Av. Pedro Martins, n. 642, Centro, Massapê do Piauí-PI, CEP n.

64573-000,  representada em juízo pelo gestor,  Sr.  Rivaldo de Carvalho Costa,

doravante denominado de  compromitente,  acompanhado dos advogados Karinne

Nepomuceno da Silva Bezerra, advogada regularmente inscrita no quadro local da

OAB/PI sob o número 18.554, Horácio Lopes Mousinho Neiva e Thales Cruz Sousa,

advogados regularmente inscritos nos quadros locais da OAB/PI sob os números

9.969  e  7.954,  respectivamente,  integrantes  da  sociedade  CRUZ  &  NEIVA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, registrada na OAB/PI sob o nº 004/2015, de CNPJ

sob o nº  21.851.015/0001-33, com sede na Rua Aviador Irapuã Rocha, nº 1765,

bairro de Fática, CEP 64.048-231, Teresina-PI,  onde receberão as intimações de

estilo; e
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CONSIDERANDO que à Administração Pública Municipal cabe obedecer

aos princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência

(art. 37, CF);

CONSIDERANDO  que  há mais dez anos o Município  de Massapê do

Piauí  vem  contratando  servidores  públicos  de  forma  temporária,  o  que,

evidentemente,  demonstra  que  as  necessidades  providas  pela  contratação

temporária não atendem às balizas do art. 37, IX, da CF, uma vez resta descartada a

excepcionalidade  do  interesse  público,  além  de  não  atender  à  própria  Lei

Complementar Municipal nº 130/2009, ante a clara ausência da transitoriedade da

necessidade (art. 1º);

CONSIDERANDO que a situação acima narrada, em verdade, precariza o

serviço público, tornando-o menos profissional e menos eficiente (CF, art. 37, caput),

além  de  burlar  a  exigência  de  prévio  concurso  público  para  desempenhos  de

trabalho demandados de forma perene pela Administração, que deveria, portanto,

ser  prestado  por  ocupante  de  cargo  público,  a  ser  provido  mediante  prévio

concurso público (CF, art. 37, II);

CONSIDERANDO,  no  entanto,  que  a  realização  de  concurso  público

demanda  o  levantamento  de  cargos  efetivos  vagos,  licitação  e  contratação  de

empresa que realize  o  certame público,  além do próprio  tempo necessário  para

deflagrar o concurso, realizar provas, corrigi-las, anunciar resultados e nomear os

aprovados, o que exige tempo razoável;

CONSIDERANDO  que,  em  honra  ao  Princípio  da  Continuidade  dos

Serviços Públicos, não pode a Administração manter-se desfalcada de pessoal para

realizar  os  seus afazeres no período de tempo demandado para realização das

etapas mencionadas no parágrafo anterior;
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RESOLVEM celebrar  o  presente  TERMO  DE  AJUSTAMENTO  DE

CONDUTA nos termos das cláusulas a seguir:

DOS  AJUSTES  QUANTO  AO  TESTE  SELETIVO  PARA  CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA  EM  CURSO  E  OBRIGATORIEDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE

CONCURSO PÚBLICO 

CLAUSULA  PRIMEIRA: O  processo  seletivo  para  contratação  de  servidores

temporários  deflagrado  através  do  Edital  nº  001/2021,  ou  qualquer  outro  que

venha a sucedê-lo, deverá ter validade máxima de um ano, sendo improrrogável,

de modo que os itens 1.4 e 10.3 do edital em questão devem ser retificados.

PARÁGRAFO ÚNICO. O tempo de vigência do teste seletivo do Edital nº 001/2021

está relacionado ao tempo necessário para elaboração, execução, homologação do

concurso público em relação a estes cargos, bem como inclui nomeação e posse

dos novos concursados municipais, ficando o município obrigado a nomear e dar

posse aos candidatos aprovados até a data do encerramento da vigência do

teste seletivo.

CLÁUSULA SEGUNDA:  Os  contratos  temporários  firmados  em  decorrência  do

processo  seletivo  devem  prever  duração  máxima  de  seis  meses  ou  um  ano,

conforme o caso, em conformidade com art. 4º, da Lei Complementar Municipal nº

130/2009;

DOS  AJUSTES  QUANTO  À  REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO  PÚBLICO  PARA

PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO
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CLAUSULA   TERCEIRA  :  o compromitente relacionará,  no prazo de vinte dias, a

contar da presente data,  em tabela todos os cargos efetivos vagos existentes na

estrutura  municipal,  contendo:  nome  do  cargo,  atribuições  do  cargo,  lei

municipal que o criou, data da vacância. Tais informações devem ser remetidas

ao Ministério Público, no prazo de trinta dias, a contar da presente data;

CLAUSULA QUARTA:  o compromitente fará levantamento dos testes seletivos e

contratações  precárias  realizadas  nos  últimos  dez  anos,  de  modo  a  identificar

contratações para desempenho de atribuições que se repetiram com regularidade

neste  intervalo  de  tempo.  Após  identificar  repetições  regulares  de  contratações

temporárias para tais funções, caso não haja cargo público efetivo criado.

CLÁUSULA QUINTA:  compromitente se obriga a iniciar,  no prazo de quarenta e

cinco dias, os procedimentos licitatórios para contratação de empresa que realizará

concurso  público  para  preenchimento  dos  cargos  vagos  identificados  após  o

cumprimento da CLÁUSULA TERCEIRA e eventuais cargos a serem criados,  na

forma da CLÁUSULA QUARTA;

CLÁUSULA SEXTA: após a homologação do concurso público, o compromitente se

obriga  a  não  contratar  temporariamente  qualquer  profissional  cujas  atribuições

sejam  semelhantes  a  cargos  efetivos  vagos,  bem  assim,  somente  contratar

temporariamente nas hipóteses de situações temporárias e excepcionais (CF, art.

37, IX);

§1º  O  Município  de  Massapê  do  Piauí  obriga-se,  também,  a  desligar  de  seus

quadros  os  servidores  investidos  em  cargo,  emprego  ou  função  pública  em

desconformidade com as normas constitucionais e o retorno aos seus postos de

origem daqueles que se encontram exercendo função diversa do cargo ou função
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para  o  qual  foi  nomeado  ou  contratado,  dentro  de  prazos  razoáveis,  após

regularização do concurso público.

§2º Obriga-se o Município a prover as funções de confiança apenas por servidores

ocupantes de cargo efetivo,  e a prover os cargos em comissão apenas para as

atribuições de direção, chefia e assessoramento, reservando-se percentual mínimo

para os ocupantes de cargos efetivos, atendendo ao disposto no art. 37, inciso V, da

Constituição Federal;

DA PENALIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA: O inadimplemento de qualquer das cláusulas acima pactuada

facultará  ao Ministério  Público  do  Estad do  Piauí  a  imediata  execução  do  título

executivo,  ficando desde já estipulada multa diária  no valor de R$ 1.000,00 (mil

reais)  por  descumprimento  de  cada  cláusula,  devendo  tal  multa  incidir  sobre  o

patrimônio pessoal do gestor que der causa ao descumprimento do presente termo.

CLÁUSULA    OITAVA  –   O   COMPROMITENTE   fica   ciente   de   que   o

descumprimento   do  presente  termo  importa em  prova  de  dolo  para  as

irregularidades administrativas  acima  verificadas,   apto a caracterizar   ato   de

improbidade administrativa,  consoante prescreve a Lei 8.429/92;

CLÁUSULA    NONA    –   Os   recursos   provenientes   de   aplicação   da   multa

estipulada neste termo serão revertidos ao Fundo de Modernização do Ministério

Público do Estado do Piauí;

 

DA  HOMOLOGAÇÃO  JUDICIAL  NOS  AUTOS  DOS  PROCESSOS  0800688-

42.2021.8.18.0057 e 0800210-05.2019.8.18.0057
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CLÁUSULA DÉCIMA     –  Tendo em vista que os objetos deste Termo de Ajuste de

Conduta  se  confundem com as ações judiciais  acima epigrafadas (CLÁUSULAS

PRIMEIRA  e  SEGUNDA,  processo  0800688-42.2021.8.18.0057  e  CLÁUSULAS

TERCEIRA a SEXTA, processo 0800210-05.2019.8.18.0057), o que não impede sua

subscrição  (art.  3º,  Res.  179,  CNMP),  necessário  que  sua  validade  seja

condicionada a  homologação judicial nos respectivos autos,  ante o risco “sob

pena de correr-se o risco  de o Judiciário  decidir  de  maneira  diversa ao que foi

avençado”  (MASSON,  Cleber,  Prática  Penal,  Civil  e  Tutela  Coletiva:  Ministério

Público, ed. Método, 2021, pag.349);

CLÁUSULA    DÉCIMA PRIMEIRA   –  O  presente  termo  poderá  ser  modificado  na

hipótese  de prejuízo ao interesse público que se tutela;   

 

E por estarem assim ajustados, firmam o presente termo de compromisso em

duas vias de igual teor, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Jaicós/PI, 17 de agosto de 2021.

KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça titular da PJ de Jaicós/PI

RIVALDO DE CARVALHO COSTA
Prefeito Municipal de Massapê do Piauí

KARINNE NEPOMUCENO DA SILVA BEZERRA
Advogada OAB/PI 18.554
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