
Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Barra do Garças no Estado do Mato Grosso

Inquérito Civil He 1.20.004.000387/2018-53

TERMO DE AJUSTAMiENTO DE CONDUTA Ne O1/2019

Pelo presente instrumento, nós termos do art. 5Q, $ 6õ, da Lei ne 7,347, de 24

de julho de ]985, de .uiü lado, .o MINIS'SÉRIO PUBLICO FEDERAL pelo Procurad(+ da
Repúblicãl signatário, adiante denonãinado MPF;

De outro lado

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT, pessoa'jurídica de djeita
público, inscrita nó CNPJ n' 03.439.239.000]/50, sediada à Rua Carajás, 522,'Centra.= Barra
do Çarç+ls, ,neste atou:.representado pelo' :Procurador-Geral :do municíliio'de . üarraj: do
Garças/MT, Dr.' JOÃO@JAKSON$VIEltiA COMES, brasileiro,eínscrito rta Ordem idos'
Advogados do Brasil sob o n' 20;239-0/0AB/MT, inscrito no CPF n'.OI 0.594.171 -97, confdme
devida próéuração apresentada no ató;

Doravante COMPROMlssÁRloS, ;esolvem tjlçelebrarlll:iQ': pre14nte
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, tudo consoante o estabelecido â
segura.

COINSIDERANDO que:::4-entregas &inções .:ihstituéionais8$1o MinistÊlrio
Público, úos termos dQ art. 1271.e 129 da' Cóhstituição Federal, em cotejo com o; art.'5a, inciso

11,. alínea d, inciso l\Z, inciso 'V alínea 4, e com o êrt. 6o, ambos da Lei Complementar Fle 75/93,-
insere-se . a defesa- da$brdem jurídica e dosÜjnteressle$jdifusos e. coletivos relativosl êo

administrado. bem :como o zelo pelo efetivo respeito.dos serviços de.iQlevância pública caos

direitos assegurados pela constituição, promoiehdo as inedidaslnecessáriaé à sua garaüqa;

CONSIDERANDO que, como defensor.daordem jurídica;egos interejigÉg

:sociais, cabe.ao Ministério Público ,atuar em .resguardo 4os princípios constitÚcionaiJ da
Administração t+úbliêà, previstos nólà't. 37, caput, daCç)nstieuição Federal, tientre os qual.
o da ,legalidade. da.impessoalidade, da imoralidade, da .publicidade, da.eficiência e, ainda,
da probidade administrativa;
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.Ç291jgl:SProcuradoria da República em Barra do Garças/MT

CONSIDERANDO que a Lei n' 7.347, de 24 de julho de a985 (Lei de Açãa
Civil Pública) dispõe sobre o meio prQcessua] hábil a responsabilizar os agentes pelos danos
morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, à' ordem urbanística é a qualquer outro
interêssê difusoou coleqvo;;

CONSIDERANDO que a Lei da Ação Civil Pública (art. 5', S 6') faculta aa
órgãos públicos legitimados, como o Ministério Público, a .tomada dos interessados o
compromisso dé$jajustamentd . de :,:conduta às exigências,,,da~ lei, mediante, inclusivo,::de
cóminaçõés cóm eficácia de título éxecutivó extraludibiàl;

CONSIDERANDO o art. 14 da Resolução 23/2007do CNMP que dispõe
Q Ministério Público poderá$nnat' contpromisso de ajllstameiito de conduta. nos casos previstos em

léi, com o fesponsápel.pela ameaça oil lesão ms interesses o# dü'eitQS ümctonadoÉ n.o drtÍgo le deste
resolu.ção, pisando à reparação do piano, à.adequação da;(lõã.data às e3çigências tegüs ou nótmatioa$ à,

ainda, à compensação e/gu à {%denização :pelos adros que dão possam sef. tecup&ãdbs"i:

CONSIDERANDO : â:; primazia iíistitucionâl .:ém tesoiverê?gl :problema
constatado .de formaMais célere e; éfeüva, sem que seja necessário' üma demanda judicial
para equacionar as irregularidades;

CONSIDERANJ)O qwé. a Constituição da República Federativa do Bràsil
dispõe em seu ait. 226 quç: ''nodos têm o áí/.dfo zzo'm ío ambíenfeçcoZogícame7ife,equíZíbrbdo, bem

como ó: %se:comum do po'oo e esses.cid à sadia qualidade de üda, impondo m Foder Público?ãe à
coletiuidade o deon de defenda-lo para as presentes eluturas gerações" .

CONslbERANDO que o conceito de meio ambiente levou a doutrina e a

juríêprudênéia entendê-lQ .ampliativânKnte, ensejando, grosso modo, uma abtaagência no
aspecto natural, artificial é cultural;

CONSll)BRANDO:. qlié;g e41 fede ; :de 89tüularidade. .:;dps .direitos
constitucionais,. o direito ao meio ambiente. possui, proteção dupla, pois se volta tanto às
pessoas físicas como à sociedade como um todo, sendo que o seu exercício supraindividual,
comumente indivisível, não extirpa Ó seu conteúdo de direito individual;

CONSIDERANDO que. a àdininistração' dã.:#'és pública..:podem:g .dar por

meio de ajít$jÊtístração estatal ;direta e ihdirptamenh, sem prquízó da!:responsabilização
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2' Oâcio Rocuradoria

rede de drenageàt. dq, águas pluviais da J\M Alhazonas ,encontra-se quase integralmente'

entupida; ó prqéto de rede de drenagem de águas pluviais da Av. Amazonas não contempla
o escoamento total recebido, sendo que o dimensionamento da rede não lcorresponde à área
total da bacia de : :.cóntríbuiçã(# .. além :. da :::insuficiência da rede projetada$ nãó l fóraln
encontrados no ]oca] alguns elementos' do prometo (tais como poços de visitas e bocas de
lobo); o ponto de lançamento da rede no Córrego Fundo encontra-se em posicionamento

Idealização em uihâíposiçãQ*;á jusante e- náo.montante,. como foi executado,: favoreceria ó
curso d'água :.é: evitaria!#depógito de . $edimentosj' a cota de saída .encontra-se ém %ív-el

topográfico inferior ao nível de cheia máxima do carrego receptor, o que acarreta prejuízos à
.capacidade de escoamento. da rede, devendo haver previsão de funcionamento'de rede;:ém

condição afogada e dimensionamento de condutor sob pressão. (o que não foi identificada
no'projeto); a execução de serviços de desentupimento da rede de águas plúvias, conjugada
com a ,inova.rede'jde captação da Rua SantaÊLaurà Vicunha, íninimizaráHoé efeitos: de

alagamentos nã Av. Amazonas;

CONSIDERANDO a ;audiência extrdudicial realçada nesta unidade em
IOde janeiro de 2019, ha qual se iniciou as hataüvãs do presente Termo de Ajustamento de
Conduta;

RESOLVEM celebrar Q. presente COMPROMISSO PE AJUSTAMENTO
DE CONDUTA, nos seguintes termos:

CLÁUSULA 1:: DAS OBRIGAÇÕES
Considerando ã exigência constitucional:::de publicação das 4nforntações

neces.párias ao controle da gi&tão dos recursos públicos, ,,iqj' compromissário
' . .'«

assume ê$
seguintes obrigações:

1).Conclui.r a obra que está sendo realizada na Rua Santa Laura Vícunha,

aprovado pelo müniciípiode Bi:ra do Garças. O cumprimento total da pi:esente obrigação e,
consequentemente, l.da obra da rede: de roleta deverá ser (ibsêrvado até o dia 15.11.2019

(quinze de novembro de dois e dezenove); O cumprimento parcial -- 5C)% (cinquenta por

cento) da: obra -- deverá ser demonstrado nos autos até o dia 15.06.2019, sob pena de
descumprimento total do presente 'llermà de Ajustamento:ãe Conduta, acarretandosua

execução judicial e a multa prevista na Cláusula 4:. É admissível o.comprimento parcial
inferior à 50% mediante apresentação de justificativa técnica.
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2' OHcio --'Procuradoria da

Demonstrativo:

Obrigação l l50% (cinquenta por cento) daj100% (cem por cento) da obra
obra

Prazo gg@gg 15.06.2019 $1$$ @êÊ@!8@$g @li$@ 15.11.201g

2) Realizar a abertura de 55(cinquenta e cinco) instrumentos de boca de
lo+io e poços devisitas nà fede dé coleta de águas pluviais da Av. Ainazonas. o prazo P4rà a
realização das aberturas desses instrumentos será de 180(cento e oitenta) dias corridos;
Dentro .do prato de 90 dias, deverá ser dêm.onstrado nos autos o cumprimento de bo%
(cinquenta po'r8cento)idos 55Êinstrumentos de bocalde lobo ê poços$de visitas
mencionadosj sob pena$de . descuülprimento totalldQJgrAC, acarretandoÊsua .eiçallção
judicial e a multa prevista na Cláusula 4'l É admissível o cumprimento parcial iníerjor à
50% mediante apresentação de justificativa técnica.

Demonstrativo:

27 instrumentos de boca de lobos l55 instrumentos de boca delóbos.e p(+os
e poços de visitam\i$ Eãg$@ $g $&: l de 'üsitas yincluído os 27 entregue eiü 90

dias

90diâs '- ' ' : 180dias
Prazo

3) Realizar ó desentupimento integrallda .fede de colete de águas plyilais
já existente:na AÜ 4mazonas, posto a constatação de obstrução sedimentar em quase !oda
rede. O prazo para a realização do desentupimento integral da referida fede será dé 180
(cento e oitenta) dias comidos; Dentro do prazo de 90 dias, deverá ser demonstrado hos
autos o cumprimento de So% (cinquenta por cento) do deseni:upimento-da rede de cometa

mencionado, sobãpena. de;'descumprimento total do 'l.AC; \acarretando@suà#éxecüção
judicial e a multa prevista nã Cláusula 4õ. É admissível o cumprimento parcial inferior à
50% mediante apresentação dé justificativa. técnica.

Demonstrativo:

Obriaacão l 50% (cinquenta por cento) da obra 11 100% (cém por cento) da obra

Prazo - 3Õãli;'T: l 90 dias :, :;g @ g $ãg$Ê 1 81gi l@98 g$ã l 180 dias

Ap. Sàlomé José Rodrigues, n. 49i em dente aó. Hotel Odara, Baixo Cidad
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2' Ofício + Procuradoria da República em Barra do Gnças/MT

4) Realizar a correção do ponto de lançamento da rede no Córrego Fundo --
deságue S aterrando-se às constatações do item "82" do Laudo Técnico n' 41 9/201 8-SPPEA;
O prazo pata a realização total das correções apontadas no laudo técnico será dé 180 (cento
e oitenta) dias corridos; Dentro do prazo de 90 dias, deverá ser demonstrado nos autos b

cumprimento de 50%(cinquenta por cento) das correções apontadas no Laudo Técnico,
conforme mencionado, , sob pena de descumprimento total$do TXC, acanetãndo sua
execução-judicialle a multa prevista na cláusula. 4'. É admissíve] o cumprimentó+aréia]
inferior à 50% mediante apresentação de justíficatjva técnica.

Demonstrativo:

Obrígaçãok : l 50% (cinquenta por cento) da obra

Prazo$j$: 13 190 dias
100% (cem poK cento) da obra

180 dias

5) Após a,.realização das .obras supraménciónadas:;f1", "2fi.: ;"à# ' e.:ljà:",
realizar obras de urbanização, correção davala realizada em ca+áter emergencial e viaíde
acesso nos Canteiros centrais da Av. Amazonas, á.fim de proporcionar:;o,deslocamento de
pedestres entre um lado e outro: O prazo para a realização das mencionadas obras será de
180 (cento e oitenta) dias.

6) O compromissário se compromete a icolocar sinalização na localidade
das, Valas abertas em ,caráter emergencial, a fim :de evitar acidentes e ,ütelhor informar a
população da ação ali realizada.

CLÁUSULA 2:: CUMPRIMENTO'DOS PRAZOS E JUSTIFICATIVA.
O érázo8para ol .cumprimento das obrigações, aésumídas naé cláusulas

Érinieira e segunda. deverá ser observado, podendo b Compromissário, na impossibilidade
deíl ;+um$rimentàl:+doé prazos, ,l justifiéá-l06 mediante à previsão. de. atou administrativos
fundamentados. Os prazos correrão a partir da data de assinatura do TAC.

CLÁUSULA 3e FISCALIZAÇÃO MINISTERIAL
Fica assegurado ao::Cómpromitenté o direito, de fiscalizar'o. cumprimento

das obrigações assuntidas na çláusula.primeira, sem p.rejuízo dzÊ prerrogativas legais a ser

por ele exercido, como decorrência da.np]icação da ]egis]ação federal, estadual e municipal
vigentes,- ® gg @ Ê$@B$$%Ê ã8@g$$1 $#8:i<@g@l$ã@ g8iÊ $3 :1i:l: ÇIÇ
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CLÁUSULA 4q MULTA

i;:lãl#ã gK $g.i:::@ o descumprimento marcial oü integral das obrigações assumidas, del\tr(i

valor da multa incid irá sobre cada obrigação instituída na Cláusula 11, ou seja, item "1" l2"

'3"t'T4" ê "5 , beh como o descumprimento dos parciais - 50%(cinquenta por centos de

cada obrigação ensejaram, multa. de 2.500,00 (dois niiÍ e quirüentos) reais, 'por dias deatraso

:;luu .. . - ; Parágrafo primeiro - A multa deverá ser paga' no prazo de 15(qiliLe)
dias, contados da (pta da ciência da.notificação expedidaliêla Proalradoria da K(lj;li;lEa,
por meio eletrânico, ao final do qual serão acrescidos juros de mora de 1 % (um por bento)jao
mes,Êemprejuízo da correção monetária. 18''1@ $ g@ 8g g$ gã $.:i@$' ' :gW$'.]

Paláf;ralo segundo ; O paganentó.da multa será feito mediante dêpóáto
em faüór da Associação dos Moradores do Municípios de Barra do Gàrças+ Bairro Nllva

Barra, sem prêjuízó de que '30%(trinta por cento) do' valor deva ser arcado pellis)
autoridades administrativa(s) que forem diretamente responsáveis pelo descumprimentlltla

acordo, ou seja,.da 3#tqljdade qüe tjvell. Údo condutáativ4 0u.Jóunissiv'â dete:riniáante parto
descumpriãnent+l:;;:dâs ,::ldáusulas$aqui@acordadas. 4Passdciaçlão ;ne8êiõüàda deverá ]er

constituígda f(vmalÚéhte pma. q flim de.fazer .jus ,aós recursos,angariados cl)m;.á$( sançd3s
financeiras flui alEiliçad©. IP?i i?curso dieecionado .à associação deverá $er züilicado ljm
melhorias para o, bairl'o Nova Barra i mtlnicípio de Birra do Garças-MT. Se a ;ésê;óiaçãa.ilio
estiver (instituída até maio de: 2019, os recursos serão transferidos pata:o Fundo àe Direi&s
.Coletivos: pi'evisto na Lei da. Ação Civil. Pública

llaráêrafo tefceirQ:C Ficam os representantes do Município desde já $195{s

que eventual -desembolso. de Teço.rios públieo$ por 'rçQnduta 'lê 'eles ..ah'ibuídasl,'l$tt$qeJá
résponsabilidáde por.ato de impróbidade administrativa para devido ressarcimento de' dlllo
provocado ao erário

/

Parágrafo quarto + Exn ocorrendo motivo dê foi'ça maior oü caso íortuil
devidamente : $ãnlprovado, .:::ijlão - incidirão: .ag ganeõe$1.,:aquilljpreüstas::, e 'fclderá lll:l}
aditamento dó termo de ajustamento de conduta
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2' O$cio --Procuradoria da

Parágrafo quintos Etit prestígio,ao.princípio do contraditório,. âittes qüó ée
cogite da execução do termo de ajustamento de conduta, será facultado ouvir as razões dos

éompromissários em eventual descumprimento para que possa ser avaliada e c6i\firmada' a

caracterização imputável e; passível da.éxeàlção dci formo deaju?tamentode conduta.'

Pnágrafo sexto - A execução da multa não exclui â execução da obrigação
de fazer previétá peste termo) na hipótese de.descumprimento total ou pardal do prç$ehte
ajuste;lÍ ou i?e,estqãem. razãoBdê butra8 circunstâncias, vier ê :revelar-se ihadequàdo ou
inst#iciente param efêtivà proteção -do patrimânío búbliêo e social:

CLAUSIJLA 5a: VALIDA'DE DO TAC.

Nbs termbsdo artigo 158 do Código de PTócesso Ci\ril de 1973,.artigos,190
e 200 do.Código de Processo Civil de 2015,: é: :artigos 15 a 117:da Resolução número 118 do

Conselho :Nacional. Ido Ministério -Público, de lç dç dezembro :de .2014, as: lpàrtes .se

comprometem às seguintes condutas: ê estipulam...na tramitação de quaisquer ações e
pr?'cessóq de çonhecimento, cautelares ou executivos qüe venham a ser instaurados perante
o Judiciário para impugnar, anular, rescindir, adaptar, rediscutir ou negar efeitos, total ou
parcialmente, aa presente.Termo,de Ajustamento de Coíiduta

CLAIJSULA 6': FORÇA DE TITULO EXECUTIVO.
O Presente ,Termo de :: Compromissçi : tem eficácia de título executivo.

éxbiajudicial, no? !erÓ.os do artigo 5%:parágrafo 6' da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.

CLÁUSULA 7e CITAÇÕES E INTIMAÇÕES.
Nos termos do àrt. 246, V, e $$ 1q e õ da Lei 13.105/2015, as Partes declaram

qqe':: a: qtação :el as intimações poderão ééflãecebidasl validamente nos;+eué: endereços
eletrânicos oficiais.

CLÁUSULA 8': DAS PROVAS EM PROCESSOS JUDICIAIS

:Às partesjj;prenunciam . previaapnte. àl: prova testemunhalge : perjçiãl,
contendo-se :com a produção .de prova documental pté-constituída,:.a éer juntada 'éom a

petição inicial.

CLÁUSULA 9a' VAI.IDADE DE OUTRO TAC.

O presente .Termo de: .Compromisso$de Ajüst4mento de' Conduta nao

substitui, altera ou revoga (]ualquef outro ahtéi'dormente aésinadQ..

HA Salomé José Rodrigues, n. 49, em frente a
Rli (66) 3401-2577. E.

Hotel Odara, Bairro Cidade Velha. Band d-
aail: prmt-barradogarcas@mpf.mp.br

Garças/MT.
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CI.ÁUSUIA 10% DURAÇÃO DA AVENÇA

O prég?hte ajüstq;; Vigorará por tempo.: indetermiílàdo, liinculand} ãs
administrações futuras.

E,apor estarem lustÓs é' acordados, .vai 'o presente Compromisso: de
Ajustamento qe(bnduta, passado êm 03(três) vias de igual tecer e forma.

CLA'USURA lla:
PROCEDIMENTOS

INDEPENDÊNCIA OEÊ DEMAISl; AÇÕtqi:i E

A celebração do presente Bem\a de Ajustamento de Conduta não impede a

propositura de açoes civis individuais :4e responsabilização -estatal por" danos morais e
materiais que eventualmente podem ser propostas pelos sujeitos prejudicados. Outrosbimj
não elide qualquer meio investigativo fdrt:uitâmente instaurado para apurar ilícitos peh$1is e
civis perpetrados pela.Adm=inistrâção Pública. e terceiros durante::a execução. das:-obras do

sistema de drenagem ha AvenigalqilhlaÉóliâs.

Barra do(;alças/MT 25 üjaPzefro ü 20]9.

do l9 ê

AimÚJO

Prócürador'(:;ê:jijZaõMunicÚio de Barra do Garças/MT
r

Av. Salómé José Rodrigues, n. 49, em dente ao Hotel Odara, Baixo Cidade Valha, Barra 4o Gai@MT.
Tel:(66).3401-2577. E-mail: prmt-barradogarcas@mpf.mp.br
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@
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Bal"ta do Garças
PROCURAI lO "AD-JUDICIA"

Pelo. presente insáumento particular: de: procuração,$ lido: :êl achado conformo. o

MUNICÍPIO DE BARRA DO GIARÇAS, ESTADO DE MATO GROsso, representado:pelo Prefeito Municipal Sr.

ROBERTO ANGELO DE FARIAS,. brasileiro, :soltei.ro, empresário, portador do RG ng 480.õõ9ssP/IVtT ;ie.

ihsçritd no CPF ng 460.924.041-68, residente e. domiciliado nesta cidade de .Barra. do Garças, Eitadd re-

mato Grosso/ nomeia é constitui seusprocuradores, os Srs. 'Drs. TÂNIA DE FÁTIMA FANTE CRUZ, ANDkEA

CAROLINA COELHO MAGRINI, CELSO MARFINS SPOHR, DILERMANDO VILELA GARcIA FILHO, EMÉRiON

FERREIRA COELHO SOUZA, THAIS ASSUNÇÃO NUNES, NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA, e POLLVANA

MACHADO' DE MORAES VANÃÓ, SYLVIA MARCA DE ASSIS CAVALCANTE,.JOÃO JAKSON VIEIRA GOMES

brasileiros, advogados, inscritos na OA&MT sob os n9s 3.378,.9.579-B, 2376, 4275, 13.632, 21.991, 7.491'-

A,: 14.025,.5.771, 20.239-0 com endereços profissionais ná PiqCuradoria Jurídica do Município, situada na

Rua .Carajás, S22, Centro Prefeitura Municipal, cidade de Barra dõ Garças, Estado de Mato Grosso. Para:em

conjunto, ou separadamente, defenderem os direitosdo Outorgante, com poderes da cláusula«Ad-JudiÊia'

e todos os, demais, que as leis lhes 'conferem, pala em seu' nome como 'se presente fosse, requerer&Q,

alegarem, defeádê-lo SP qualquer instituição, órgão, juízo, Instância ou.Tribunal, podendo propor a qt&m

de direito tiver, as açõçs competentes, cfvei$, criminais, .trabalhistas, prosseguindo eM seus termos àté

sehtehças finais: e suas execüêões, assinarem oi respectivos* articulados, oferecerem em juízo cÍ blue

necessáriçl fol, nosihcidentes que ocorrem .recursos de apelações ou agravos, prestarem:;:óompromiisQ,

declararem bens, embargos, arrestos,l sequestros, busca e apreensão, noi quais figure como autor ou réu,.

opoêntQ ou terceiro interveniente, podendo ainda, u.sarem de todos os p.oderes em di.recto admitidos bor

mais ;especiais que sejam, indusive@os de confessarem; .transigirem, desistirem,}lreceberem e darem

quitaçõesíjçoncordarem, diicordareú, firmarem compromissos, levantarem suspeição em quem e quando

lhes convierem tudo dará por firme e valioso

Barra do Garças/MT, 15 de Janeiro de 2019

RTb ÂNGELO DFFARIAS
Prefeito Municipal
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