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Inquérito Civil n. 011/2007

TERMO     DE     AJUSTAMENTO     DE     CONDUTA  

 O MUNICÍPIO DE NATAL, através da Exma. Sra. Prefeita Municipal do Natal, 

MICARLA ARAÚJO  DE SOUSA WEBER, brasileira, casada, com endereço profissional na Rua 

Ulisses Caldas, n. 81, nesta capital, CELEBRA perante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE, neste ato representado pela 62ª Promotora de Justiça de Natal 

- Defesa da Saúde Pública, Dra. Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira, e com fundamento 

no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347, de 24.7.85, e no art. 41 da Resolução nº 002/2008-CPJ, de 

17.04.2008, o presente 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos autos do     inquérito     civil   

público     nº     011/2007     (62ª Promotoria de Justiça), mediante os seguintes fundamentos e 

condições:

Considerando que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, incumbe 

ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis;

Considerando o disposto no art. 196 da Carta Magna, segundo o qual a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 



às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

Considerando a situação de agravamento que a Estratégia Saúde da Família 

vem enfrentando no Município de Natal com decréscimo ano após ano das equipes 

consistidas junto ao Ministério da Saúde, já que diversas equipes encontram-se desfalcadas 

de profissionais, sobretudo médicos;

Considerando que em 17.09.2009, existiam 35 (trinta e cinco) equipes sem 

médico cadastrado à época, e em 23.03.2011, foi   entregue     em     mãos     ao     Ministério     Público   

levantamento     sobre     a     situação     das     equipes     da     Estratégia     Saúde     da     Família     em     Natal,     do 

qual se pode citar, a título exemplificativo, as Unidades de Saúde da Família componentes 

do Distrito Sanitário Norte I, onde, das 29 equipes existentes, 15 estão sem médicos, 04 

sem enfermeiros, 03 sem dentistas, 02 sem auxiliares de saúde bucal e 14 sem agentes 

comunitários de saúde. Idêntica é a situação do Distrito Oeste, no qual, das 116 equipes, 45 

estão sem médicos, 08 sem enfermeiros, 07 sem dentistas, 10 sem auxiliares de saúde 

bucal, 10 sem auxiliares de enfermagem e 10 sem agentes comunitários de saúde; 

Considerando que a natureza das funções previstas para a composição das 

equipes de saúde da família é essencial e permanente, e que a regra nesses casos é a 

investidura através de concurso público, salvo a exceção de urgência extremada, aplicada a 

casos isolados;

Considerando que os Serviços Públicos devem obediência ao Princípio da 

Continuidade;

Considerando que é dever do gestor municipal a responsabilidade de 

implementação da Estratégia Saúde da Família no âmbito local, cabendo-lhe, entre outros, 

o dever de remunerar os profissionais;

Considerando que a Lei Complementar Municipal n. 062, de 06.10.2005 (a 

qual dispõe sobre a reorganização do Programa Saúde da Família no Município do Natal), 

prevê processo seletivo para os servidores integrantes, por força de seus cargos, do Sistema 

Único de Saúde –  SUS, de modo que os mesmos poderão inscrever-se como candidatos ao 

Programa Saúde da Família do Município de Natal (art. 22), mas não houve concurso em que 

fosse priorizado o preenchimento destas equipes;

Considerando que se tem observado, ano após ano, que este mecanismo não 

tem servido para garantir o interesse público, uma vez que a escolha pela ESF é a última 



opção adotada pela maioria dos profissionais, conforme se depreende de informação 

fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde em 23.04.2009, a qual aponta que, dos 62 

(sessenta e dois) profissionais (médicos) aprovados e convocados na última seleção pela 

portaria de n. 084/2009, apenas 41 (quarenta e um) compareceram para subscrever o 

contrato de trabalho temporário; desse total somente 04 (quatro) foram encaminhados 

a compor as equipes do PSF;

Considerando a recente edição da Portaria MS/GM 1.206, de 26 de maio de 

2011, que suspendeu os incentivos financeiros para equipes de Saúde da Família e Agentes 

Comunitários de Saúde, na competência abril/2011, do município de Natal, por 

irregularidades encontradas no Cadastro CNES;

Considerando a ata de audiência realizada na 48ª Promotoria de Justiça, na 

qual consta informação de que os Ambulatórios Médicos Especializados, implantados no 

Município de Natal, tem funcionado em algumas localidades com atendimento 

eminentemente destinado à atenção básica, devido à fragilidade deste serviço em algumas 

comunidades e vazios assistenciais, como acontece em Nova Natal e Planalto;

Considerando, portanto, a necessidade de se preencher adequadamente as 

equipes da Estratégia Saúde da Família com os profissionais suficientes para torná-las 

consistidas pelo Ministério da Saúde, sem a utilização de contratos temporários ou outros 

mecanismos de contratação irregular;

Considerando, por fim, que a saúde é serviço essencial, qualificado como de 

relevância pública pela Constituição Federal em vigor, que também assegurou o direito à 

saúde como fundamental aos cidadãos brasileiros;

I – DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta tem por 

objeto a criação de cargos públicos necessários a melhor estruturação  da Estratégia 

Saúde da Família no Município de Natal, para preenchimento das equipes já existentes e 

expansão da estratégia de modo a atender os parâmetros fixados no Plano Municipal de 

Saúde de Natal 2010-2013.



II – DAS CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA –  O MUNICÍPIO DE NATAL/RN reconhece que a 

contratação temporária de profissionais destinadas ao preenchimento das equipes de saúde 

da família como regra, sem a observância dos pressupostos necessários é prática que não 

encontra respaldo na Constituição Federal ou na legislação infraconstitucional atinente.

CLÁUSULA SEGUNDA: O MUNICÍPIO DE NATAL/RN reconhece a precariedade 

das contratações temporárias realizadas para os cargos das equipes de saúde da família e a 

necessidade de garantir a completude das equipes e sua expansão, como forma de alcançar 

melhores níveis de saúde da população.

CLÁUSULA TERCEIRA: O MUNICÍPIO DE NATAL/RN, através de sua Prefeita, 

reconhece a necessidade de criação de  cargos públicos de provimento efetivo suficientes 

para a promoção do ingresso dos profissionais necessários ao preenchimento e expansão das 

Equipes de Saúde da Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família, conforme as 

necessidades constantes dos quadros em anexo.

CLÁUSULA QUARTA: Em  razão  da  cláusula  anterior,  o  MUNICÍPIO DE 

NATAL/RN, através de sua Prefeita, compromete-se a remeter à Câmara Municipal, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, projeto de lei  que cria os cargos a seguir detalhados para 

atuação na Estratégia Saúde da Família e NASFs, envidando os esforços necessários para a 

aprovação do mesmo:

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (40 h)

CARGO MEDICO ENF. DENTISTA ASB AUX. ENF. ACS

QUANTIDADE
TOTAL GERAL

74 26 25 35 60 167

NASFs (Núcleos de Apoio à Saúde da Família)

CARGO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA
Ginec./Obstetra 09 20 h

Nutricionista 09 40 h

Assistente Social 09 40 h



Psicólogo 09 40 h

Pediatra 09 20 h

Farmacêutico 09 40 h

Psiquiatria 02 20 h

Terapeuta Ocupacional 01 20 h

Professor de Educ. Física 03 40 h

Terapeuta Ocupacional 04 20 h

Fisioterapia 08 20 h

Fonoaudiologia 02 20 h

CLÁUSULA QUINTA: O MUNICÍPIO DE NATAL/RN, através de sua Prefeita, 

compromete-se a remeter à Câmara Municipal, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, que 

altere a Lei Complementar Municipal n. 62/2005, projeto de lei a fim de que seja excluído 

o Título V, que prevê Processo Seletivo para os servidores ingressarem no Programa Saúde 

da Família, vez que esta previsão exclui a possibilidade de concurso  público aberto só para 

a Estratégia Saúde da Família, o que pode ser uma opção da gestão, a fim de equacionar as 

deficiências constatadas nos últimos anos na referida estratégia.

CLÁUSULA SEXTA: A Prefeitura Municipal de Natal/RN compromete-se a, 10 

(dez) dias após o vencimento do prazo previsto neste Termo de Ajustamento de Conduta, 

remeter ao Ministério Público os documentos comprobatórios do cumprimento da cada 

termo ajustado.

III     -     DAS     PENALIDADES  

CLÁUSULA SÉTIMA: Em caso de descumprimento deste Termo de 

Ajustamento, o Município do Natal/RN incorrerá em multa de R$1.000,00 (hum mil reais), 

por dia de descumprimento, a ser paga a partir do empenho de verbas afetadas à 

publicidade  - preferencialmente - ou quaisquer outras estranhas à Saúde, à Segurança 

Pública e à Educação, sempre em favor do Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA OITAVA: O não pagamento da multa eventualmente aplicada 

implica em sua cobrança judicial pelo Ministério Público, com atualização contada a partir 

da data do inadimplemento da obrigação monetária.



E, estando justo e acertado o compromisso celebrado, com base no art. 5º, § 

6º, da Lei nº 7.347/85, reconhecem os signatários a natureza de título executivo 

extrajudicial, nada mais havendo, lido e achado conforme, vai este instrumento 

devidamente assinado e datado em cinco  vias, entregues, na ocasião, a cada um dos 

signatários.

Natal, 15 de dezembro de 2011.

 Micarla Araújo de Sousa Weber
Prefeita do Município de Natal/RN

Bruno Macedo Dantas
Procurador-Geral do Município de Natal

Maria do Perpétuo Socorro Lima Nogueira 
Secretária Municipal de Saúde de Natal

Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira
62ª Promotora de Justiça

Kalina Correia Filgueira
48ª Promotora de Justiça

ANEXOS – QUADROS DE NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS:

UNIDADES SEM MÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS EM NOVEMBRO DE 2011

DISTRITO SANITÁRIO NORTE I

CARGO MEDICO ENF. DENTISTA ASB AUX. ENF. ACS

QUANTIDADE 16 01 - 03 02 13

DISTRITO SANITÁRIO NORTE II

CARGO MEDICO ENF. DENTISTA ASB AUX. ENF. ACS

QUANTIDADE 13 - - 02 06 14

DISTRITO SANITÁRIO SUL

CARGO MEDICO ENF. DENTISTA ASB AUX. ENF. ACS

QUANTIDADE 02 - - - - -



DISTRITO SANITÁRIO LESTE

CARGO MEDICO ENF. DENTISTA ASB AUX. ENF. ACS

QUANTIDADE 04 - - 02 01 02

DISTRITO SANITÁRIO OESTE

CARGO MEDICO ENF. DENTISTA ASB AUX. ENF. ACS

QUANTIDADE 15 01 01 04 03 18

TOTAL GERAL 50 02 01 11 12 47
Fonte:SMS/Natal

QUANTITATIVO NECESSÁRIO PARA FORMAÇÃO DE 24 NOVAS EQUIPES 

DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE 8 NOVAS UNIDADES DE SAÚDE  (PAC 2)

CARGO MEDICO ENF. DENTISTA ASB/AUX 
CONS. 

DENTÁRIO

AUX/TÉC. 
ENF.

ACS

QUANTIDADE 24 24 24 24 48 (2 por 
equipe)

120 (5 por 
equipe)

Fonte:SMS/Natal

PROFISSIONAIS POR ÁREA/OCUPAÇÃO E CARGA HORÁRIA PARA COMPOR 9 

NOVAS EQUIPES DE NASFs (Núcleos de Apoio à Saúde da Família)

EQUIPE COMUM

AREAS OCUPAÇÕES  Nº PROFISS. CARGA HORÁRIA
Saúde da Mulher Ginec./Obstetra 09 20 h
Alimentação Nutricionista 09 40 h
Serviço Social Assistente Social 09 40 h
Saúde Mental Psicólogo 09 40 h
Saúde da Criança Pediatra 09 20 h
Assist. farmacêutica Farmacêutico 09 40 h
                                                 

EQUIPE VARIÁVEL
Saúde Mental Psiquiatria 02 20 h

Terapeuta Ocupacional 01 20 h
Atividade Física Professor de Educ. Física 03 40 h

Terapeuta Ocupacional 04 20 h
Reabilitação Fisioterapia 08 20 h

Fonoaudiologia 02 20 h
Fonte:SMS/Natal


