
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE APODI

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio do 1 º 
Promotor de Justiça da Comarca de Apodi; a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A 
MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE APODI, doravante identificada por APAMI-Apodi, neste ato 
representado por seu procurador administrativo, Sr. JOÃO BATISTA PINTO, brasileiro, solteiro, 
fisioterapeuta, CPF n º 403.591.664-15 e RG 739.747 - SSP-RN; e o MUNICÍPIO DE APODI, 
representado  por sua Prefeita Constitucional, Exma. Sra. GORETE SILVEIRA PINTO

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 teor do art. 196 da Carta Magna, segundo o qual a saúde é direito de 
todos e  dever  do Estado,  a  ser  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 que a Lei Federal nº 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, 
determina, em seu art. 18, inciso I, que compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde – 
SUS planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os  
serviços públicos de saúde.

CONSIDERANDO que a Lei Federal n º 9.431/97 estabeleceu a obrigatoriedade de todos os 
estabelecimentos hospitalares manterem programa de controle de infecção hospitalar, instituindo 
para tanto comissão interna de controle de infecção hospitalar – CCIH;

CONSIDERANDO que a  APAMI-Apodi  é entidade privada conveniada  pelo SUS para 
desenvolver ações de assistência em obstetrícia, sendo o único estabelecimento que presta este tipo 
de atendimento especializado no município de Apodi;

CONSIDERANDO que nos autos do Inquérito Civil n º 13/2011 foi constatado, mediante 
laudo de inspeção emitido pelo SESAP/SUVISA, que a APAMI-Apodi não possui CCIH instalada, 
bem como que existe a necessidade da administração do hospital promover melhorias para adequar 
as instalações físicas e rotinas de procedimentos da unidade à boas práticas de controle higiênico-
sanitárias;

RESOLVEM  CELEBRAR  TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE 
CONDUTA NOS SEGUINTES TERMOS:

CLÁUSULA PRIMEIRA:  A APAMI-Apodi  assume  obrigação  de  fazer,  consistente  em 
constituir,  até  o  dia  30  de  novembro  de  2011,  Comissão  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar, 
observando as diretrizes e normas estabelecidas na Portaria n º 2.616/MS/GM, do Ministério da 
Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA:  Para  comprovar  o  adimplemento  da  obrigação  assumida  na 
cláusula anterior, a APAMI-Apodi deverá encaminhar à Promotoria de Justiça e ao Gabinete da 



Prefeita  Municipal  de  Apodi  o  ato  de  constituição  formal  da  CCIH  e  de  nomeação  de  seus 
membros, bem como o regimento interno do órgão.

CLÁUSULA TERCEIRA:  O Município  de  Apodi  assume  a  obrigação  de  prestar  apoio 
técnico à APAMI-Apodi na constituição da CCIH, por meio de sua Secretária Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUARTA: O Município de Apodi assume a obrigação de suspender o repasse 
de recursos à APAMI referentes a convênio com o Município caso a APAMI deixe de cumprir a 
obrigação assumida na cláusula primeira.

CLÁSULA QUINTA: O cumprimento das obrigações assumidas pelos  compromitentes no 
presente  ajustamento  de  conduta  não  os  isenta  da  obrigação  de  satisfazer  qualquer  exigência 
prevista na legislação federal, estadual ou municipal, tampouco de cumprir qualquer imposição de 
ordem legal ou administrativa oriunda dos órgãos competentes.

O presente termo de compromisso passa a ter vigência na data de sua a assinatura.

E por estarem justos e acordados os signatários, firmam o termo em duas vias de igual teor.

Apodi-RN, 28 de abril de 2011.
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