
MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ADITIVO n° 01/2018, NOS 
AUTOS DO TAC n°15/2018. 

O MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, pessoa jurídica de direito público, inscrita 
no CNPJ sob o n° 28.606.630/0001-23, com endereço na Avenida Alberto Braune, n° 
225, centro, Nova Friburgo/RJ, CEP: 28.613-001, por seu atual Prefeito RENATO 
PINHEIRO BRAVO, devidamente assistido por seu Procurador Geral, Dr. ULISSES 
DA GAMA, OAB/RJ n° 065.758. 

CONSIDERANDO a comprovação quanto à impossibilidade de o 
Município de Nova Friburgo encerrar, a tempo e modo, todos os 
contratos com "RPA's", ante a falta de previsão normativa para a 
contratação temporária nos casos específicos apresentados e, com isso, 
a necessidade episódica de prorrogação do tempo para o encerramento 
dos contratos pontuais referidos. 

CONSIDERANDO o estudo apresentado pelo Município de Nova 
Friburgo quanto à existência de 342 (trezentos e quarenta e duas) 
nomeações em cargos de comissão que se referem ao exercício de 
atividades típicas de servidor efetivo, com a impossibilidade, portanto, 
de promover exonerações pactuadas sem se observasse prejuízo ao 
atendimento da população e, nesse arquétipo, a proposta, pelo ente 
público, de repactuar o acordo com a edição de um plano prioritário de 
substituição dos comissionados por concursados. 

CONSIDERANDO o interesse do Município de Nova Friburgo em 
ajustar os termos deste acordo, com as demais obrigações assumida 
conforme segue. 

CONSIDERANDO que não houve tempo hábil para a presença nes 
data de presentante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D 
RIO DE JANEIRO, o qual manifestou sua adesão aos termos do TA 
n°15/2018, conforme Ofícios la PJTC n° 1100 e 1103/2018. 

FIRMA em co ormidade com os artigos 50, § 6°, da Lei n° 7.347/85; 784, inciso IV, 
do CPC 876 a CLT, o presente Termo de Ajustamento de Conduta Aditivo ao TAC 
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n° 15/2018 com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pelo Procurador do 
Trabalho, Dr. JEFFERSON LUIZ MACIEL RODRIGUES e com o MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República, Dr. JOÃO FELIPE VILLA 
DO MIU, obrigando-se conforme segue. 

1— DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. 

CLÁUSULA la.  PRORROGA-SE o prazo para cumprimento integral da CLÁUSULA 
10 do TAC n° 15, de 2018, para o dia 04.04.2019  [rompimento de todos os contratos 
"RPA's" remanescentes]. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A prorrogação referida no caput deste 
artigo diz respeito exclusivamente aos seguintes profissionais e 
quantitativos remanescentes: 17 (dezessete) maqueiros; 04 (quatro) 
técnicos de laboratório; 18 (dezoito) médicos, sendo: Médico II 
Clínico Geral 103- três], Médico Odontológico Buco Maxilo [01-
um], Médico II Intensivista [03- três], Médico III 
Socorrista/Internista 106 — seis], Médico II Ortopedista [03 — 
três ], Médico II Ortopedista 103 — três], Médico III Pediatra [01 - 
um] e Médico II Proctologista [01 - um]. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Eventual substituição dos profissionais, 
acima referidos, deverá ser comunicada nos autos, com prazo de 05 
(cinco) dias, devendo ser comprovada, até o dia 09.04.2019,  nos autos, 
o encerramento de todos os contratos. 

CLÁUSULA 2.  O Município de Nova Friburgo SUBSTITUIRÁ os ocupantes 
cargos em comissão e que hoje exercem indevidamente, conforme reconhece o própr 
ente público, funções típicas de servidores públicos efetivos, observados os seguint 
cargos e quantitativos abaixo, de acordo com o levantamento executado e entregu 
aos Ministérios Públicos, pelo Sr. Prefeito Municipal, após criteriosa análise 
Grupo de Trabalho outrora instituído: 

Cargos: Quantitativo: 
Advogado 25 
Agente Administrativo 137 
Agente Fazendário 1 
Agente de Defesa Civil 5 
Ajudante de Caminhão 1 
Arquiteto 4 
Assistente Social 3 
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Auxiliar de Creche 2 
Auxiliar de Limpeza Pública 2 
Auxiliar de Serviços Gerais 11 
Bibliotecário 1 
Biomédico 1 
Calceteiro 4 
Contador 2 
Costureiro 1 
Coveiro 5 
Cozinheiro 1 
Desenhista 1 
Eletricista de Automóveis 1 
Enfermeira 1 
Engenharia Ambiental 1 
Engenheiro Civil 11 
Engenheiro Florestal 1 
Farmacêutico 2 
Fisioterapeuta 1 
Geógrafo 3 
Geólogo 1 
Inspetor Veicular 1 
Inspetor de Alunos 2 
Jardineiro 1 
Mecânico 3 
Merendeira 3 
Motorista de Caminhão 14 
Motorista de Ônibus 7 
Motorista de Veículos Leves 11 
Nutricionista 1 
Odontólogo 1 
Operador de Máquinas 6 
Pedagogo 3 
Pedreiro 6 
Pintor 1 
Pintor de Placa 2 
Pintor de Via Pública 2 , 
Professor 1° ao 5° Ano 3 
Professor de Educação Física 1 \ 
Professor de Matemática 1 
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Técnico de Segurança do Trabalho 1 
Técnico de Laboratório 1 
Telefonista 1 
Trabalhador Braçal 22 
Vigia Escolar 1 
Vistoriador de Carros 1 
Zelador de Ginásio 5 
Total 342 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Nova Friburgo, por 
seu Prefeito, adotará, de imediato, medidas, inclusive no que 
tange à aprovação legislativa em caráter de urgência, a fim de 
promover a convocação de candidatos aprovados no Concurso  
Público n° 001/2015 [cargos e quantitativos acima mencionados 
e ocupados indevidamente por comissionados], devendo 
encaminhar, aos Ministérios Públicos, até o dia 15.02.2019 
relatório conclusivo quanto ao aproveitamento de candidatos 
aprovados no Concurso Público n° 001/2015 e o Plano Imediato 
de Substituição dos Comissionados, com prazo de execução final 
até o dia 28.06.2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O prazo de execução completa do 
Plano Imediato de Substituição dos Comissionados não implica 
possibilidade de retardamento tecnicamente injustificado a 
substituir os ocupantes de cargos em comissão, devendo o 
Município de Nova Friburgo guiar-se pelo principio da 
adequação fática prioritária, bem como instaurar 
procedimento administrativo com objetivo de documentar a 
implementação das medidas pactuadas, com vistas aos 
Ministérios Públicos e ao Grupo de Trabalho instituído. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O Município de Nova Friburgo 
adotará, de imediato, medidas para a realização de novo 
Concurso Público para a substituição dos ocupantes de cargos 
em comissão em atividade fim, contemplando tanto aqueles 
cargos que não forem passíveis de solução quanto ao Concurso  
Público n° 001/2015, quanto às demandas futuras, observados os 
prazos de cumprimento referidos na Cláusula 7' do TAC n°  
15/2018. 

PARÁGRAFO QUARTO. O Município de Nova Fribur 
deverá exonerar o ocupante de cargo em comissão em ativida 
fim, com data anterior à entrada de exercício do can ato 
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aprovado e convocado, comprovando-se nestes autos em 10 
(dez) dias, com explicação sintética e alusiva à substituição 
realizada. 

CLÁUSULA 3'.  O Município de Nova Friburgo deverá ABSTER-SE de elevar o 
número de nomeados em cargos em comissão [servidores não efetivos] para além de 
599 (quinhentos e noventa e nove cargos), quantitativo este, ademais, que deverá ser 
reduzido, paulatinamente, com a execução das medidas referidas na Cláusula 3' deste 
Aditivo ao TAC n° 15/2018, inclusive para se adequar, ao final, ao limite previsto no 
Inciso Ida Cláusula 7' do TAC n° 15/2018. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O quantitativo de cargos ocupados 
deverá ser declarado, por escrito, sob as penas da lei, pelo 
Prefeito do Município, aos Ministérios Públicos, com 
peticionamento nos autos dos procedimentos que albergam este 
TAC, até o dia 10 de cada mês,  iniciando-se a partir de 
JANEIRO de 2019, inclusive, sem prejuízo de o Coordenador do 
Grupo de Trabalho acompanhar a dinâmica das 
nomeações/exonerações, aferindo tais dados e comunicar, in 
continenti, aos Ministérios Públicos, eventual inexatidão ou 
elevação indevida do quantitativo. 

CLÁUSULA 4.  RECONSTITUIR o Grupo de Trabalho então instituído pela Portaria 
n° 715.2018, publicada no Diário Oficial do Município de Nova Friburgo em 
21.8.2018, compondo-o com os seguintes servidores: ANA PAULA NAVEGA DOS 
SANTOS, GISELE BUSQUET NUNES, PATRÍCIA DE OLIVEIRA PIMENTEL, 
NATÁLIA DO COUTO GONÇALVES, VIVIANE SANTOS DE BRITO, SUELI 
ESCOTELARO PORTO, JÚLIO CÉSAR MAIA TURQUE, ELIZABETH RIGUETTI 
MORAIS e FERNANDO GUEDES SEIXAS. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os servidores GERMANO SARNO 
CEREJA e FERNANDO GUEDES SEIXAS, o primeiro oriundo 
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o segundo 
que atua na Câmara Municipal de Nova Friburgo integrarão de 
modo informal, sem nomeação, o Grupo de Trabalho como 
colaboradores-voluntários nas discussões e sem nenhum 
dispêndio ao Município de Nova Friburgo ou prejuízo, de suas 
atividades, quanto aos órgãos de origem. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O Grupo de Trabalho, que s 
alterado por ato normativo próprio do Prefeito, terá co b 
Coordenadora ELIZABETH RIGUETTI MORAIS e com 
Coordenador Substituto FERNANDO GUEDES SEIXAS 
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deverão dispor de poderes para acompanhar e aferir os prazos e o 
fiel cumprimento dos acordos firmados com os Ministérios 
Públicos, inclusive os termos deste Aditivo, podendo, para tal, o 
referido coordenador, requisitar, advertir, recomendar e alertar, 
inclusive quanto a órgãos ou secretarias, durante o seu deslinde e 
até o final quando, enfim, deve apresentar relatório conclusivo e 
encaminhar responsabilidades que eventualmente devam ser 
apuradas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O Grupo de Trabalho será 
subdividido, internamente, para fins de impor dinamismo à 
execução das atividades, da seguinte forma: 

I - Implementar todo o planejamento e execução da 
REFORMA ADMINISTRATIVA prevista neste TAC. 
Servidores: ANA PAULA NAVEGA DOS SANTOS 
(Subcoordenadora), GISELE BUSQUET NUNES e 
PATRÍCIA DE OLIVEIRA PIMENTEL. 

II - Implementar todo o planejamento e execução do TAC 
relativo às possíveis CONTRATUALIZAÇÕES com 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. Servidores: FERNANDO 
GUEDES SEIXAS (Subcoordenador), SUELI 
ESCOTELARO PORTO, JÚLIO CÉSAR MATA 
TURQUE, ELIZABETH RIGUETTI MORAIS, NATÁLIA 
DO COUTO GONÇALVES; PATRÍCIA DE OLIVEIRA 
PIMENTEL e VIVIANE SANTOS DE BRITO. 

III - Implementar todo o planejamento e execução do TAC 
relativo aos CONTRATOS firmados ou a se firmar com 
empresas TERCEIRIZADAS ("Terceirização sem Calote"). 
Servidores: NATÁLIA DO COUTO GONÇALVES 
(Subcoordenadora), PATRÍCIA DE OLIVEIRA 
PIMENTEL e VIVIANE SANTOS DE BRITO. 

IV - Implementar todo o planejamento e execução as 
medidas estruturantes recomendadas e voluntariam 
acatadas, pelo Poder Executivo Municipal. Servido 
ELIZABETH RIGUETTI MORAIS (Subcoordenadora) 
CERES LOURENÇO TEIXEIRA. 
Medidas a serem adotadas: 
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EDIÇÃO de ato normativo próprio do Exmo. Prefeito, com o fim de 
implementar o princípio da segregação das funções na Secretaria de 
Saúde, com a identificação clara e pessoal de cada agente público que 
venha a praticar ato em cada fase do procedimento administrativo. 

EXPEDIÇÃO de ato normativo próprio de sistema público e 
transparente de controle da ordem cronológica dos pagamentos a 
serem realizados pela Secretaria Municipal de Finanças ou outra com  
tal mister auditado trimestralmente pela controladoria municipal, 
inclusive com a pronta identificação do momento de exigibilidade do 
crédito (apresentação da Nota Fiscal pelo prestador de serviços ou 
fornecedor de bens/mercadorias) e a data do seu efetivo pagamento. 

EXPEDIÇÃO de ato normativo próprio determinando a adoção de 
REGIME DE URGÊNCIA ADMINISTRATIVA aos processos 
licitatórios para contratação de bens e serviços da saúde e SUS e 
estimadas em valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
assinalando o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para a 
prática dos atos administrativos e despachos pelos órgãos 
competentes, sob pena de apuração de responsabilidade, ressalvada a 
hipótese de prazos irredutíveis por força de lei ou edital. 

EXPEDIÇÃO de ato normativo próprio determinando que os atos de 
pesquisa de mercado e cotação sejam realizados pela Secretaria de 
Logística ou órgão que a substitua, inclusive na hipótese de dispensa 
ou inexigibilidade de licitação em valor superior R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), adotando-se a segregação de funções e especialização, sem 
prejuízo da adoção de regime de urgência administrativa para 
salvaguarda da continuidade administrativa e atendimento da 
população. 

EXPEDIÇÃO de ato normativo próprio determinando a todas as suas 
Secretarias, a obrigação de encaminhar para parecer jurídico todos os 
atos e processos administrativos do Poder Executivo sobre os quais a 
lei exija manifestação da Procuradoria Geral do Município, em 
observância à prerrogativa privativa deste órgão em relação às 
atividades de consultoria e assessoria jurídica, sob pena de instauraçã 
de procedimento administrativo disciplinar a quem der causa a 
omissão. 

EXPEDIÇÃO de ato normativo próprio determinando aos respectiv 
Secretários Municipais e ao Controlador-Geral a obrigação, sob pe 
de responsabilidade, de comunicar incontinenti qualquer revoga o out 
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suspensão de licitação ou processo licitatório, em valor superior 
R$100.000,00 (cem mil reais), ao MPF e ao MP/RJ, por oficio 
eletrônico, com a informação da autoria da autoridade responsável 
pelo ato, com cópia da decisão respectiva e motivação, inclusive na 
hipótese de suspensão causada por decisão ou atos de órgãos externos, 
v.g. TCE, TCU, MP-RJ, e casos assemelhados 

EXPEDIÇÃO de ato normativo próprio determinando que nos 
excepcionais casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, a 
instrução do procedimento com os seguintes elementos: caracterização 
da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, 
quando for o caso; razão da escolha do fornecedor ou executante; 
justificativa do preço, incluída a apresentação das respectivas 
pesquisas de preços (nos termos do art. 26, parágrafo único, I, II e III 
da Lei n° 8.666/93), bem assim a comunicação, dentro de 3 (três) dias, 
à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos 
atos (nos termos do art. 26, caput, da Lei n° 8.666/93). 

EXPEDIÇÃO de ato normativo próprio determinando, sob pena de 
responsabilidade, que os agentes públicos lotados nas Secretarias, 
inclusive gestores, se abstenham de realizar ou tolerar quaisquer tipos 
de parcerias com o setor privado sem que sejam a legal e as 
legitimamente previstas na legislação. 

EXPEDIÇÃO de ato normativo próprio determinando, sob pena de 
responsabilidade, a observância obrigatória pelos secretários 
municipais e demais servidores de manual de normas e procedimentos 
da Controladoria. 

PARÁGRAFO QUARTO. O prazo para a comprovação do 
cumprimento dos itens acima referidos acima, nos autos, é de até 
o dia 08.02.2019. 

PARÁGRAFO QUINTO. Deverão ser instituídos procediment 
administrativos, até o dia 15.12.2018,  por área temáti 
conforme subitens acima, com vistas a acompanhar o deslinde 
das atividades executadas, informando-se o número, aos 
Ministérios Públicos, com prazo de até o dia 17.12.2018. 

PARÁGRAFO SEXTO. Os procedimentos em referênc 
quedarão, a todo o tempo, à disposição do Ministério Públ.  
devendo ser entregue, quando requerido para análise, com 
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máximo de 05 (cinco) dias, se outro maior não for estipulado no 
oficio. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. O Coordenador do Grupo de Trabalho, 
ao Oficiar qualquer agente público, no âmbito do Município de 
Nova Friburgo, deverá fixar prazo para o seu fiel cumprimento, 
devendo comunicar, imediatamente, tanto aos Ministérios 
Públicos quanto ao Sr. Prefeito Municipal ante eventual recusa 
ou desatendimento, inclusive quanto a eventual embaraço que 
implique em descumprimento do TAC, a fim de serem apuradas 
eventuais responsabilidades. 

PARÁGRAFO OITAVO. O Prefeito publicará ato, no Diário 
Oficial do Município de Nova Friburgo, até o dia 20.12.2018, 
comprovando-se nos autos até o dia 28.12.2018,  o ajuste da 
Portaria n°715, de 2018, com as alterações consensualmente 
acordadas. 

CLÁUSULA 5a. O Município de Nova Friburgo compromete-se a adotar medidas 
concretas, inclusive quanto a diálogos com outras instituições ou órgãos, com o fim de 
implementar, até o dia 05/12/2019,  o PAe (Processo Administrativo Eletrônico), 
previsto no art. 64 e nos artigos 2° e 6°, dos Atos das Disposições Orgânicas 
Transitórias, da Nova Lei Orgânica Municipal, em vista do dever de conferir maior 
publicidade aos atos praticados pelo Poder Público. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Para a concretização do objetivo acima 
referido, o Prefeito de Nova Friburgo deverá, inicialmente, expedir 
Portaria criando Grupo de Trabalho, publicando-se no Diário Oficial 
do Município de Nova Friburgo até o dia 20.12.2018  e comprovando-
se nos autos até o dia 28.12.2018,  formado pelos servidores 
MARCELO VERLY DE LEMOS, JOSÉ LOYOLA BECHARA, 
CARLOS HENRIQUE PASSOS MARTINS, ALEXANDRE 
RICARTE DE RAMALHO e RICARDO DE JESUS NEVES, sob 
coordenação do primeiro. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Na execução das atividades o Grupo de 
Trabalho e, quando necessário, com o Sr. Prefeito: 

a- 	adotará ações para, havendo viabilidade técnica, lograr a cess 
gratuita, pelo M PT, do sistema MPT Administrativo; 
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b- adotará ações para a assinatura de convênios com órgãos 
públicos, a exemplo de universidades, com o fim de minimizar 
os custos e instituir sistema que garanta maior grau de 
independência tecnológica ao Município de Nova Friburgo; 

adotará ações para alocação de recursos para a consecução de tal 
objetivo; 

adotará ações para fomentar o trabalho cooperativo dos demais 
municípios que formam a região serrana ou com identificação 
geográfica, a fim de que, na execução do objetivo, sejam 
reduzidos os custos e, ainda, permita-se o desenvolvimento de 
sistema que atenda às demais municipalidades integradas, 
promovendo, com isso, na região, a liderança de uma cultura de 
protagonismo tecnológico que deságuem em maior eficiência, 
menor custo, além de atender à transparência e segurança 
administrativa. 

CLÁUSULA 6.  Ficam mantidos os demais itens do TAC n° 15/2018, inclusive quanto 
às multas que se aplicam, naqueles termos, às novas obrigações assumidas pelo 
Município de Nova Friburgo. 

PARAGRAFO ÚNICO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO será intimado para anuência dos termos do 
presente aditivo. 

Nova Friburgo, 05 de dezembro de 2018. 

CIEL RODRIGUES 

RE 	TO PINHEIRO B VO 
Prefeito d Município de Nova riburgo-RJ 
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