
Procuradoria da República em Três Lagoas

Ação Civil Pública nº 0000454-95.2017.403.6003

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA nº 04/2018

Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta

que o Ministério Público Federal, doravante

denominado  COMPROMITENTE,  celebra

com o Município de Inocência, devidamente

representado,  doravante  denominado

COMPROMISSÁRIO,  para  adequar  as

irregularidades  na  contratação  de  médicos

por tempo determinado para a rede pública

de saúde de Inocência/MS.

CONSIDERANDO  que  ao  Ministério  Público  incumbe  a  defesa  da  ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127,

caput, da Constituição da República), e que o Ministério Público tem por função institucional

a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público

e social,  do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos,  podendo tomar das

autoridades públicas responsáveis  compromisso de ajustamento de conduta, nos termos do

art. 5º, §6º, da Lei nº 7347/85;

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser

função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e

dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo

as medidas necessárias à sua garantia”;
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CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido

(art.  6º  da CF/88),  e  são de  relevância  pública  as  ações  e  serviços  de saúde (art.  197,

CF/88),  devendo  o  Ministério  Público  zelar  pelo  seu  pleno  e  adequado  funcionamento,

consoante o art. 5º, inciso V, “a” e “b”, da Lei Complementar 75/93;

CONSIDERANDO que  uma das  regras  básicas  impostas  pela  Constituição  à

Administração Pública é a exigência de concurso público (art. 37, II, da CRFB);

CONSIDERANDO que,  conforme  demonstrado  no  Inquérito  Civil  nº

1.21.002.000212/2015-86, o qual instrui a Ação Civil Pública nº 0000454-95.2017.403.6003,

do ano de 2013 em diante,  o  Município  de Inocência  passou a realizar  contratações  de

médicos mediante meras entrevistas pessoais;

CONSIDERANDO que  dos 26 cargos efetivos existentes, apenas 4 (quatro) se

encontram preenchidos por servidores estatutários (fl. 102 do IC e fl. 2 do ap. I);

CONSIDERANDO que  os dois últimos concursos públicos abertos com vagas

previstas para médicos ocorreram em 2005 e 2007 (fls. 103/105 e  fls. 106/108); o primeiro

prevendo 1 (uma) vaga e o segundo, 2 (duas) vagas;

CONSIDERANDO que  os  cargos  efetivos  estão  vagos  e  há  disponibilidade

financeira, tanto é que a municipalidade vem mantendo esses contratos;

CONSIDERANDO  as  contratações  por  tempo determinado (art.  37,  IX,  CF),

devem vir  acompanhadas  da exposição  dos  fatos  que geram a necessidade  temporária  de

excepcional interesse público;

CONSIDERANDO que  nas  contratações  temporárias  permitidas  deve  ser

utilizado  mecanismo  que  assegure,  minimamente,  a  impessoalidade  da  contratação;

observando que, nesse sentido, o que atende à impessoalidade é a realização prévia de um

processo seletivo simplificado;

CONSIDERANDO que  o  profissional  médico  que  atua  no  serviço  público

pertence ao grupo das funções típicas de Estado, tendo em vista que a saúde,  ao lado da

educação,  segurança e previdência,  são objetivos primordiais  de qualquer nação;  e,  assim

sendo, não pode ficar à mercê de precárias contratações;

CONSIDERANDO que os agentes públicos que desempenham as atividades-fim

do Estado devem ser recrutados segundo os seus méritos, por concurso público ou processo
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seletivo  (no  caso  de  necessidade  temporária  excepcional),  nos  termos  do  art.  37  da

Constituição,  vez  que  diferentes  profissionais  prestam  serviços  de  diferentes  qualidades,

sendo que o objetivo é contratar o melhor;

CONSIDERANDO que os contratos temporários mediante simples entrevistas,

sem qualquer processo seletivo que avalie o profissional contratado, conforme o Município de

Inocência vem realizando, não conferem qualquer direito trabalhista aos profissionais, tais

como  férias,  décimo  terceiro  salário,  aviso  prévio  etc,  nem  direitos  inerentes  a  cargos

públicos, como a estabilidade;

ACORDAM as partes, a fim se adequar a situação dos médicos que atual na rede

pública de saúde de Inocência, as seguintes obrigações:

CLÁUSULA  PRIMEIRA.  O  COMPROMISSÁRIO se  compromete  a

regularizar a situação da ocupação de cargos públicos efetivos de profissionais de saúde por

profissionais  temporários,  adotando  todas  as  providências  administrativas  cabíveis  e

necessárias  visando a realização de concurso(s)  público(s)  de profissionais  de saúde para

ocuparem todos os cargos públicos efetivos hoje existentes.

Parágrafo  Primeiro. Deverão  ser  disponibilizadas  no  concurso(s)  público(s)

mencionado(s) no caput todas as vagas de cargos públicos efetivos ocupados por profissionais

de saúde temporários.

Parágrafo  Segundo.  O(s)  concurso(s)  público(s)  mencionado(s)  no  caput

deverá(ão) ser aberto(s) no prazo máximo de 6 (seis) meses e concluído(s) no prazo máximo

de 12 (doze) meses, com a devida homologação e a nomeação dos candidatos aprovados.

Parágrafo Terceiro. Os prazos previstos no parágrafo anterior terão como termo

inicial a assinatura do presente Compromisso de Ajustamento de Conduta pelas partes.

CLÁUSULA SEGUNDA. O  COMPROMISSÁRIO se compromete a realizar

periodicamente concurso público para o preenchimento dos cargos vagos de profissionais de

saúde  e  substituição  dos  profissionais  de  saúde  contratados  para  atender  a  necessidade

temporária de excepcional interesse público.
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Parágrafo Primeiro.  O interstício para a realização do concurso público citado

no caput não será superior ao seu prazo de validade constitucional.

Parágrafo  Segundo. A realização  periódica  de  concurso  público  é  facultativa

quanto à formação de cadastro de reserva para os cargos que não tiverem vagas a serem

preenchidas.

CLÁUSULA TERCEIRA. O COMPROMISSÁRIO fica autorizado a contratar

profissionais de saúde temporários, mediante seleção simplificada, para atender a necessidade

temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo  Primeiro. A contratação  temporária  mediante  seleção  simplificada

deverá  ser  precedida  de  justificativa  formal  do  gestor  responsável,  demonstrando  o

enquadramento da situação na autorização constitucional.

Parágrafo Segundo. A inexistência de candidato passível de nomeação para o

cargo  público  ou  especialidade  da  área  da  saúde  justifica  a  contratação  temporária  de

excepcional interesse público até a realização de novo concurso público.

Parágrafo Terceiro. A seleção simplificada prevista no caput deverá ser baseada

em análise curricular ou outro forma de seleção que preveja pontuação objetiva e pré-fixada

aos títulos apresentados pelos candidatos, critérios objetivos de desempate, direito a recurso e

devida publicidade.

Parágrafo  Quarto. A contratação  temporária  de  profissionais  de  saúde  será

realizada por prazo determinado de até 6 (seis) meses, prorrogável fundamentadamente por

iniciativa  do  gestor  responsável,  apenas  se  ainda  não  houver  finalizado  os  concurso(s)

público(s)  destinado(s)  ao  preenchimento  de  cargos  públicos  efetivos  de  profissionais  de

saúde.

Parágrafo Quinto. Os profissionais de saúde temporários que atualmente ocupam

cargos públicos efetivos deverão ser cientificados que serão necessariamente substituídos por

candidatos aprovados em concurso público a ser realizado e que eventual prorrogação de seus

contratos somente ocorrerá até a finalização do concurso público mencionado.
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CLÁUSULA QUARTA. O COMPROMISSÁRIO se compromete a encaminhar

à Câmara Municipal de Inocência/MS, no prazo de 12 (doze) meses, contado da assinatura do

presente  compromisso,  projeto  de  lei  que  regulamente  a  contratação  simplificada  de

profissionais de saúde por concurso público, em que estejam previstos critérios baseados nos

princípios da impessoalidade, da publicidade, entre outros previstos no art. 37 da Constituição

Federal.

CLÁUSULA  QUINTA.  O  descumprimento  injustificado  das  obrigações

estipuladas  no  presente  instrumento  sujeitará  o  COMPROMISSÁRIO e  os  gestores

responsáveis pelo descumprimento ao pagamento solidário de multa no valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) por cláusula ou parágrafo descumprido.

Parágrafo Primeiro.  O valor da multa  prevista  no  caput será atualizado pelo

Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo/IPCA desde  o  mês  de  assinatura  deste

Compromisso de Ajustamento de Conduta.

Parágrafo Segundo. A multa prevista no caput será recolhida em favor do Fundo

de Defesa dos Direitos Difusos ou de outras instituições públicas ou privadas com relevância

social indicadas pelo Ministério Público Federal.

Parágrafo  Terceiro. A  penalidade  prevista  no  presente  Compromisso  de

Ajustamento  de  Conduta  será  aplicada  sem prejuízo  da  adoção,  pelo  Ministério  Público

Federal,  de  outras  medidas  destinadas  a  assegurar  o  cumprimento  de  suas  cláusulas  e

responsabilizar  civil,  administrativa  e  criminalmente  aquele  que  tiver  dado  causa  ao

descumprimento do acordo.

CLÁUSULA  SEXTA.  Não  caracterizarão  descumprimento  do  presente

compromisso  as  situações  decorrentes  de  caso  fortuito,  força  maior  ou  outros  fatos

imprevistos e imprevisíveis,  devendo o fato ser comunicado e justificado, no prazo máximo

de 48 (quarenta e oito) horas, ao Ministério Público Federal, que, se for o caso, aditará o

presente Compromisso de Ajustamento de Conduta, fixando novo prazo para o adimplemento

da obrigação não cumprida.
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Parágrafo Único. O prazo previsto no parágrafo anterior terá início na data em

que o gestor do COMPROMISSÁRIO tiver ciência do fato impeditivo ao cumprimento do

compromisso.

CLÁUSULA SÉTIMA. A assinatura do presente Compromisso de Ajustamento

de  Conduta  não  afasta,  nem repercute,  sob  qualquer  perspectiva,  na  responsabilidade  da

compromissária  e  de  seus  gestores  por  eventual  infração  penal  e/ou  administrativa,

restringindo-se às suas obrigações na esfera cível.

 

CLÁUSULA  OITAVA.  O  Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta  ora

celebrado  contempla  a  totalidade  do  objeto  da  ação  civil  pública  nº  0000454-

95.2017.403.6003 e será submetido à homologação judicial do Juízo Federal da 1ª Vara da

Subseção Judiciária de Três Lagoas, passando a constituir título executivo judicial, nos termos

do art. 515, inc. III, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA NONA. Fica autorizada a divulgação do presente Compromisso de

Ajustamento de Conduta pelas partes para terceiros e o público em geral.

CLÁUSULA DÉCIMA.  O presente Compromisso de Ajustamento de Conduta

entra em vigor na data de sua assinatura e gera efeitos de forma imediata, permanecendo

vigente por prazo indeterminado.

E,  por  estarem  assim  ajustadas,  as  partes  firmam  o  presente  termo  de

compromisso, em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Três Lagoas, 02 de outubro de 2018.

JAIRO DA SILVA

Procurador da República
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José Arnaldo Ferreira de Melo

Prefeito Municipal de Inocência/MS

Marcos Arouca Pereira Malaquias

Assessor Jurídico –OAB/MS 10.786
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