
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

 
Inquérito Civil nº 04.23.2323.0000001/2009-95
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Pelo presente instrumento, na forma do art. 5º, § 6º da Lei nº 7.347/85, alterado pelo art. 113 da Lei nº 8.078/90, de um lado, o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ nº 08.539.710/0001-04, por seu órgão executivo da 
Promotoria de Justiça da Comarca de São José de Mipibu, localizado na Travessa Prefeito Inácio Henrique, 49, centro, São José de 
Mipibu/RN, CEP: 59.162-000, ao final assinado, adiante designado simplesmente como COMPROMITENTE, e, de outro, o 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 08.365.850/0001-03 com sede na rua Vinte e Seis de Julho,
8, Centro, São José de Mipibu, CEP 59.162-000,neste ato representado por José de Figueiredo Varela, ocupante do cargo de prefeito, 
RG nº 206, CPF 094.600.984-87, com endereço na rua Jaime Sales, 165, Centro, São José de Mipibu/RN, CEP 59.162-000 passando 
a ser doravante denominado apenas como COMPROMISSÁRIO:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição
Federal), competindo-lhe “zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia e promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, I e II, 
da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 estabelece, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a 
dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), e como um dos seus objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem 
preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação” (art. 3º, inciso IV), além de expressamente 
declarar que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (art. 5º, caput);
CONSIDERANDO que constitui um dos objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, nos 
termos do Decreto nº 3.298/1999, o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa com deficiência em todos os serviços oferecidos à 
comunidade;
CONSIDERANDO que o Estado Brasileiro publicou o Decreto nº 6.949/2005, promulgando a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, incorporada ao ordenamento jurídico pátrio com o status de norma 
constitucional, ex vi do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 9º da citada Convenção determina que os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para 
assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, bem como a 
outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, garantindo que tais medidas incluirão a identificação e a 
eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, aplicando-se, entre outros, a edifícios, meios de transporte e outras instalações 
internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho;
CONSIDERANDO que a Lei nº 10.098/2000 determina, em seu art. 11, que a construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos
ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida;
CONSIDERANDO que, conforme o disposto no art. 10, do Decreto Federal nº 5.296/2004, “a concepção e implantação dos projetos 
arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas 
de acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas neste Decreto”;
CONSIDERANDO que, a teor do disposto no art. 11, do Decreto Federal nº 5.296/2004, “A construção, reforma ou ampliação de 
edificações de uso público ou coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executados de modo 
que sejam ou se tornam acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”;
Considerando que são consideradas edificações de uso coletivo aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, 
cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de 
prestação de serviços de atividades da mesma natureza (art. 8º, VII, do Decreto Federal nº 5.296/2004);
Considerando que a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) determina no art. 53 que “a 
acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus
direitos de cidadania e de participação social” e no art.
57 que “as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em 
todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes”;
CONSIDERANDO, ainda, que a Lei Brasileira de Inclusão acresceu inciso à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) 
incluindo como ato de improbidade deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação;
CONSIDERANDO as notícias decantadas nos autos do Inquérito Civil nº 071.2009.000001, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, 
de que o Município de São José de Mipibu vem descumprindo as normas de acessibilidade em seus prédios públicos, dificultando 
sobremaneira a circulação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, o que foi constatado por meio das inspeções in loco 
realizadas pela equipe do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência – CAOP 
Inclusão;
CONSIDERANDO que apesar das intervenções arquitetônicas realizadas em diversos prédios públicos onde funcionam serviços de 
saúde do Município de São José de Mipibu, mencionadas no Ofício nº. 010/2019/GS/SMS (fls. 297-315), os relatórios técnicos de 
acessibilidade realizados pelos Analistas em Arquitetura do CAOP Inclusão (fls. 356-401) apontam que os prédios ainda não atendem
aos requisitos de acessibilidade, conforme normas vigentes;



CONSIDERANDO, assim, a necessidade de realização dessas reformas, visando a eliminação dos problemas existentes e evitar que 
outros mais graves se desenvolvam, e com o objetivo de garantir que as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida possam
utilizar esses espaços e equipamentos com segurança e autonomia,
RESOLVEM CELEBRAR TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, que possui eficácia de título 
executivo extrajudicial, na forma do art. 5°, § 6°, da Lei n° 7.347/85, e artigo 784, IV, do Novo Código de Processo Civil, com a 
finalidade de sanar irregularidades relacionadas à estrutura física dos prédios onde funcionam as unidades de saúde do Município de 
São José de Mipibu, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA:   O   MUNICÍPIO   DE   SÃO   JOSÉ   DE   MIPIBU/RN
compromete-se a reformar as edificações, sob sua responsabilidade, de acordo com as exigências contidas na legislação e nas normas
técnicas em matéria de acessibilidade que estejam em vigor (Lei nº 10.098/00, Decreto nº 5.296/04, Lei nº 13.146/2015 e NBR 
9050/ABNT), sanando as irregularidades existentes, nos prazos indicados a partir da data da celebração deste Termo de Ajustamento 
de Conduta:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: À medida que forem vencendo cada um dos prazos constantes no caput ou à medida que forem 
concluídas as reformas (o que vier primeiro), o COMPROMISSÁRIO compromete-se a informar, por escrito, o atendimento ou não 
das obrigações contidas no presente Termo, encaminhando o respectivo alvará da reforma do estabelecimento, para fins de 
certificação do COMPROMITENTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o custo para a reforma de imóveis locados nos quais funcionem as unidades objeto desta avença se 
revele muito elevado, faculta-se ao COMPROMISSÁRIO a mudança de imóvel, desde que o serviço público passe a ser ofertado em 
imóvel acessível, conforme as exigências contidas na legislação e nas normas técnicas em matéria de acessibilidade que estejam em 
vigor (Lei nº 10.098/00, Decreto nº 5.296/04, Lei nº 13.146/2015 e NBR 9050/ABNT).
CLÁUSULA SEGUNDA: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a não mais construir ou alugar edificações que não obedeçam às 
exigências contidas na legislação e nas normas técnicas em matéria de acessibilidade que estejam em vigor (Lei nº 10.098/00, 
Decreto nº 5.296/04, Lei nº 13.146/2015 e NBR 9050/ABNT).
CLÁUSULA TERCEIRA: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a incluir na sua Programação Orçamentária (PPA, LDO E LOA) 
valores a serem destinados a investimentos em acessibilidade, objetivando a remoção dos obstáculos arquitetônicos existentes nas 
edificações, de modo a permitir o seu uso, com autonomia e segurança, também por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,
além de viabilizar os demais itens ajustados no presente termo, tudo com o objetivo de garantir a inclusão das pessoas com 
deficiência.
CLÁUSULA QUARTA: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a não aprovar, licenciar ou emitir certificado de projeto executivo 
arquitetônico e de conclusão de obra ou serviço que não atenda integralmente às regras de acessibilidade.
CLÁUSULA QUINTA: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a se abster de conceder e renovar licenças e alvarás de 
funcionamento às edificações que não observem integralmente o projeto arquitetônico aprovado ou que estejam em desacordo com as
normas brasileiras de acessibilidade.
PARÁGRAFO ÚNICO: Uma vez certificada a acessibilidade da edificação, o COMPROMISSÁRIO colocará o símbolo 
internacional de acesso em espaços ou locais de ampla visibilidade, na forma da legislação e normas técnicas correlatas.
CLÁUSULA SEXTA: O não cumprimento de quaisquer das presentes cláusulas sujeitará o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE 
MIPIBU, ora COMPROMISSÁRIO, ao pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem) reais por dia de atraso.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As multas previstas no presente termo não detêm caráter compensatório, de forma que podem ser 
executadas independentemente da execução da tutela específica das obrigações de fazer e não fazer reconhecidas no presente título.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas de que tratam o presente Termo de Ajustamento de Conduta reverterão, em caso de execução, 
ao Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, ou de interesses difusos. Caso não possua Fundo específico, poderá ser regido pelo 



disposto na Lei nº 7.347/85, podendo o Ministério Público e representantes da comunidade, destinar seus recursos à reconstituição 
dos bens lesados.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Compromisso de Ajustamento de Conduta não impede que outros órgãos públicos, ou mesmo o 
próprio Ministério Público, possam, no exercício devido de suas atribuições constitucionais e legais, exigir do COMPROMISSÁRIO 
outras obrigações devidamente fundamentadas no ordenamento jurídico que exorbitem as disposições aqui acordadas
CLÁUSULA OITAVA: O presente Compromisso de Ajustamento de Conduta produzirá seus efeitos legais a partir de sua celebração 
e terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma dos artigos 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85, podendo ser executado na forma da 
lei.
Como nada mais foi ajustado, encerra-se o presente termo que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas 
partes, em 2 (duas) vias de igual teor.
Publique-se no Diário Oficial do Estado.
Encaminhe-se cópia do presente para a Coordenação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Pessoa 
com Deficiência, do Idoso, das Comunidades Indígenas e das Minorias Étnicas (CAOP Inclusão), para fins de conhecimento, e 
Arquivo-GDPA para publicação no Portal da Transparência da Instituição.
São José de Mipibu/RN, 03 de setembro de 2021
Diogo Maia Cantídio Promotor de Justiça  (Compromitente)
José de Figueiredo Varela
Prefeito do Município de São José de Mipibu/RN  (Compromissário).


