
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROM.OTORIA DE lUSTICA DE BRODOWSKí

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

(Representação n. 43.0217.0000176/20!8-3)

O MliVISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

representado por seu Promotor de Jjstiça de BrodowsKi, que esto

subscreve, no use de suas atribuições legais e MUNICÍPIO DE BRODOWSKI,

CNPJ 45.301.652/000-02, pessoa jurídico de direito público interno, com

sede no Proça Morim Moreira, m 142, Centro, BrodowsKi, representado

pelo Prefeito /v.jnicipo . Sr. JOSÉ LUIZ PEREZ, que este também subscreve,

doravante designóco apenas con^o COMPROMISSÂRIO, nos autos do

Inquérito Civil n. 43.0217.0000176/2013-8, celebram o presente TERMO DE

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, título executivo

extrajudiciol, com fundamento no que dispõe o artigo 5C § 6^ do Lei n.

7.347/1985, e o artigc 535, incisos U e Vji, do Código ce Processo Civil, nos

seguintes terrr.os;

CONSIDERANDO que o Mínisténo Público é instiTuiçào

permanente, essencicl ó função iurisdicioncl do Estoco, incumbindo-lhe
*

a defesa da ordem jcídico, do regime democrático e dos interesses

sociais e individuais '''idispcníveis (ar. 127, CF).

CONSIDERANDO que esto Promotoria de Justiça vem

recebendo diversoí cenOncias ncrrcndo sobre Tregularidcdes na

uiiização de veículos oficiais por servidores públicos rriunicipais para

atendimento a interesses pessoais, tais corno descolamento entre o local

de trabalho e suas casos e vice-versa ern completo afronta o legislação:
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CONSIDERANDO que -oi constatado, ainda, que os

veículos oficiais nõo possuem indicação exoresso. por pintura nas portas,

dc nome, sigio ou logct po do órgão ou entidade em cujo nome o veículo

está regisirado, em ccrrple"a afronta ao determinado no artigo 12C, §1°,

dc C6digo.de Transito B'asileiro;

CONSIDERANDO a necessidade de adequaçõo de se

efetuar oTimizadc e iOgistica gestão da troto, considerada essa como a

'■afíV/dcde de reger, cdmin/srrar ou gerenciar um corijunfo de veículos

pertencentes a uma crganiiaçõo '. com ampla cbrongêncio o envolver

"d.Teren+es serv/çcs como d/mensícnomento. especificação de

equípomentos. Custos, manutenção e renovação de veículos^":

CONSIDERANDO a necessidade de se criar controie de

fluxo e serviços poro coda veículo, evitando-se prejuízos ao erário com

eventual pagamento de sen/iços duplicados, decorrentes dc ausência

de registros especficos das ocorrências veicuicres. revelando-se

necessário rricior controle da f'ota oor porte da administração pública

rr^unicipoi;

CONSIDERANDO as dimensões territoriais- e

acministrativcs. do Municíoio de Brcacwskí, viabilizando-se estreito

controle de sua frco -^elcular, revelando-se adequado a rorrcda de

Compromisso de Ajustamento de Conduta poro o encaminhcmento da

questão (nos termos do Lei n® 7.347/S5 e do Ato n° 484 - CFJ, de D5 de outubro de 2006),

dssenvolvendo-se e opnmorando-se procedimentos de controle interno

sobre os despesas pertinentes aos veiou os da frota municipo,.

CONSIDERANDO que o Ministério Público tem por

Ircumbêncio o defei.a da ordem jurídico, do regime democrótico e dos

interessessocios e irdiv duaisindisooníveis e. como funções institucionais,

o promoção do inquér "o civil e ca ação civil pública para a proteção

dc patrim.ônio públicc e social,'do meie ambiente e de outros interesses

Passagüa e Novces 20C , py. 73
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difusos e coletivos -idisporíveis (Arts. e 129, inciso lli, da Constituição

Federal, e Art. 103, incisos I e V 11, da Lei Corrpiementor Estcdua! n. 734/93};

CONSIDERANDO FINALMENTE que a permanência de tcl

situação poderá ccrcicterizar ato de improbidade adminlsfotivo,

implicando no responsabiLzação do gestor público e doqueies que

contribuírem p<ara o ofensa aos prncipios constitucionais.

RESOLVEM celebrar o presente COMPROMISSO DE

AJUSTAMENTO DE CCNDUTA mediante os seguintes termos:

CLÁSDLA I: O Município de Brodowskl compromete-se à,

no prazo de líÜO (cento e oitenta) dias:

o) desenvolve^ sistema, com base de dados

centralizada, com o icentificaçõo de todos os veículos integron-es da

frota veicular ca Mcicipalidcde, espec ficando Marca, Modeio. Ano de

fabricação, placas e cinassis, além de sue vincuíação com Secretarias

específicas, acaso e;^:istente:

b) manter, junto ò bose de dados, ficho unitária de

controle pare cadc veículo integ'ante do frota nnunicipol, na quol

constarão todos as oco rêncios, entre as quais, o registro histórico de suo

uti.ização paro gerenc emento e controle de seu fluxo interno (saídas e

entradas, funcionórics envolvidos em seus deslocamentos, finalidades do

deslocamento fren*e co interesse público envolvido, quilonneTragem,

combustível, etc), e a anotação completo dos consertos e manutenções

realizados sobre os mesmos;

c) colocar o base de dados articuioda junto ao Portal

dc Transparência inerenie à odmínistração pública municipal,

viabilizcndo-se amplo publicidade e absoluto íransparêrcic no

realização dos despesas pertinentes aos veícuios da frota;
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CLÁSUlA tl: O Município de Brodowski comprcmete-se

à, no prazo de 60 (sess-enta) dias, indicar exoressomenre em iodos os

veículos oficiais, por pntura nos portos, o nome, sigla ou logotipo do

Município de Brodowski. co.nforme determinado pelo artigo 120 §1°, do

Código de Trânsito B-osileirc:

CLÀSULA III: O Município de Brodowski comprcmete-se

à, no prazo de 60 (sessenta) dias, enviar projeto de lei à Câmara,

Municipal de B'odov.'skl criando o obrigatoriedade de que os veículos do

Administração Municipal, Direto e lndire''o. contem com o inscrição do

seguinte frase: "USO i:XCLUSIVO EAA SERVIÇO":

CLÁSULA IV: O Município de Brodowski compromete-se

à, no prazo de 30 (trinla) dias, ode-ar todos os medidos necessárias paro

imoedir que funciorórios públicos municipais utilizem veículos oficiais

pcro fins porticuiares, especialmente poro deslocamento de seus locais

de sen/iços até suas residências e vice-versa, odotando-se as medidas

aoministratlvcs necessárias em ' regu^ores processos odmin strotivos

discipllrores em case detecçòo do lso irregular do veículo,:

CLÁSULA V: o descumprimento dos obrigações

assumidas pelo MUNíCIViO DE BRODOWSKI, ainda que parcial, implicará

na Imposição de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),

corrigida pelo índice oficial em vigor, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil

reais), sem prejuízo das demais medidos judiciais cabíveis;

Parágrafo Primeiro: o descumprimento injustificado do

presente termo ensejará responsobilidoce oessoal e patrimonial Prefeito

Municipal em sece de açõo civil público por otos-de imprcbldode

ooministrotivc, além, do configuração do inf-açõc penal descrita no ort.

1°, inciso Xllll, do Deceto-Lei n° 20 /ó7:

Parágrafo Segundo: o multo não é substituriva da

ocrigoção violada, que 'emonesce o sua aplicação, sendo que o
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Municipalidade deverá 'esponder pelas obrigações positivas e negativas

porventura inodímpi^das e caracterizadas, com execução promovida na

forma da cláusula arterior.

Este compromisso ncc inibe, ou" restringe, de formo

alguma, as ações de controle e fiscalização de qualquer órgão

incumbido de zeiar peic coreção no trcio da cosa pública.

Este instrumento prcduzirc efeitos legais a partir de sua

celebração e terá ericácia de títu:o executivo extrajudicial, na forma dos

arl. 5°, parógrafo é'E do Lei n. 7.347/85, e 734, inc. III, do Código de

Processo Civil.

For estarem justos e compromissados, firmam o

presente instrumento em duas vias de igucl teor e formio. poro que assim

produza os seus efei"05 ;egais e jundicos.

Brcdo\^/ski, 5 de rovemb^^o de 2018.

LEONARDO BELLINI DE CASTRO

Promotor de Justiça

JOSE LUir PEREI

Prefeito do Município ce Brodowski
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