
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CODÓ

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

COMPROMITENTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO,

representado pela Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça da

Comarca de Codó;

COMPROMISSÁRIO: Município de Codó, representado pelo Senhor Francisco

Nagib Buzar de Oliveira.

Pelo presente instrumento,  na forma do  art.  5º,  § 6º da Lei  n.º

7.347/85, com fundamento no art. 37, II, da Constituição Federal, de um lado o

MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO,  pela  Promotora  de

Justiça,  LINDA  LUZ  MATOS  CARVALHO,  doravante  denominado

compromitente, e o  MUNICÍPIO DE CODÓ, pessoa jurídica de direito público

interno,  CNPJ  n.º  06.104.863/0001-95,  Praça  Ferreira  Bayma,  538,  Centro,

Codó/MA,  representado  pelo  Prefeito  do  Município  de  Codó,  FRANCISCO

NAGIB  BUZAR  DE  OLIVEIRA,  inscrito  no  CPF  sob  o  n.º  618.127.303-49,

doravante  denominado  compromissário, celebram  o  presente  TERMO DE

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos:

DOS FUNDAMENTOS:
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CONSIDERANDO que  é  atribuição  do  Ministério  Público  a  defesa  da  ordem

jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal e 94 da Constituição Estadual);

CONSIDERANDO que  a  Constituição  Federal  estabelece  como  função

institucional do Ministério Público a proteção dos interesses difusos a coletivos,

conferindo legitimidade para a promoção das medidas cabíveis  para alcançar

essa finalidade (art. 129 II);

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabeleceu no art. 37, II, que “a

investidura  em cargo  ou  emprego  público  depende  de  aprovação  prévia  em

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as

nomeações  para  cargo  em comissão  declarado  em lei  de  livre  nomeação  e

exoneração”;

CONSIDERANDO que  o  Município  de  Codó  apresenta  grande  número  de

servidores públicos contratados mediante contrato temporário de trabalho, sem

prévia aprovação em concurso público;

CONSIDERANDO que  a  violação  da  norma  constitucional  acima  referida,

implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável,  segundo

disposição contida no, § 2º, do art. 37, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de imediata restauração da legalidade desse

aspecto da Administração Pública de Codó;

“2017 – O Ministério Público e o cidadão no combate à corrupção” 2



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CODÓ

DAS OBRIGAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O Compromissário realizará concurso público para provimento de

todos os cargos vagos na estrutura administrativa do Município, salvo daqueles

excepcionados pela Constituição Federal, até o dia 31 de dezembro de 2017;

CLÁUSULA SEGUNDA 

O Compromissário observará os preceitos da Lei nº 8.666/93 para

realização do processo licitatório destinado à escolha da instituição responsável

pelo concurso público, precedida de ampla divulgação; 

CLÁUSULA TERCEIRA

O Compromissário efetivará todos os atos alusivos ao concurso

público  (nomeação  da  comissão  de  licitação,  edital,  habilitação,  qualificação,

aprovação e homologação, nomeações e posses) mediante ampla divulgação,

considerando-se,  para  fins  deste  Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta,

como início e término do certame, respectivamente, as datas de publicação do

edital de abertura e de homologação do resultado final;

CLÁUSULA QUARTA
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O Compromissário procederá, até o inicio do ano letivo de 2018, a

convocação dos candidatos aprovados, observando a classificação, de acordo

com o número de vagas, para substituição gradativa dos professores contratados

temporariamente, respeitando as determinações contidas na Lei de Diretrizes e

Bases da educação no que se refere ao ano letivo, garantindo o cumprimento de

no mínimo 200 dias letivos e 800 horas de efetivo trabalho escolar; 

                         CLÁUSULA QUINTA

O Ministério  Público fiscalizará  o  cumprimento  deste Termo de

Compromisso de Ajustamento de Conduta, adotando, sempre que necessário, as

providências legais cabíveis;

                             CLÁUSULA SEXTA

O  não  cumprimento  dos  prazos  e  obrigações  constantes  das

cláusulas do presente instrumento, por parte do COMPROMISSÁRIO, implicará

na imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia ou

por evento, que reverterá para o Fundo de que cuida o artigo 13 da Lei número

7.347/85, ou ainda outro Fundo Estadual ou Municipal criado para esse fim, sem

prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

                            CLÁUSULA SÉTIMA
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As  obrigações  ajustadas  neste  instrumento  não  dispensa  o

compromitente  de  satisfaz  quaisquer  exigências  previstas  na  Constituição,

legislação  Federal,  Estadual  ou  Municipal,  tampouco  de  cumprir  quaisquer

imposições de ordem administrativa, correspondente às suas atividades.

                         CLÁUSULA OITAVA

O presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta

terá eficácia de titulo executivo extrajudicial, de acordo com o art. 5º, § 6º da Lei

n.º 7.347/85, c/c art. 784, IV, do CPC.

E por estarem assim perfeitamente de acordo, firmam e assinam o

presente, para todos os fins de direito, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Codó -MA, 08 de fevereiro de 2017.

LINDA LUZ MATOS CARVALHO          FRANCISCO NAGIB B DE OLIVEIRA    
      Promotora de Justiça                          Prefeito do Município de Codó
1ª Promotoria de Justiça de Codó
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