MINISTERIO PUBLICO DA UNIA.O
MINISltRIO Pl'llLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTI<;A

ADITAMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

N°. 00112007

o

MINlSTERIO

PUBLICO

DO

DISTRITO

FEDERAL

E

TERRITORIOS, representado por seu Procurador-Geral de lusti~a, L~ONARDO
AZEREDO BANDARRA, e pelos Promotores de Justi~ de Defesa
do Patrimonio PUblico
,
e Social, IVALDO CARVALHO GONCALVES LEMOS JiJNIOR e FABIANO

MENDES ROCHA,

0

MINISrtRIO PUBLICO DO TRABALHO DA

loa REGIAO,

representado por seu Procurador-Chefe, RICARDO JOSE MACEDO pE BRITTO
PEREIRA,

0

MINISTERIO PirnLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, por

meto de sua Procuradora-Geral, CLAUDIA FE.RNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA,
com base no art. 5°, § 6°, da Lei 7.347/85, e <> DISTRITO FEDERAL, atraves de seus
. representantes legais PENIEL PACHECO, Secretario de Estado de Justi~a, Direitos
Humanos e Cidadania, e RICARDO PlNHEIRO PENA, Secretario de Estado de

Planejamento e Gestae e,

CONSIDERANDO que 0 acesso a cargos ou a empregos publicos somente )
se viabiliza atraves da submissao e

aprov~o

do respectivo

~

.dato em concurso publico

de.provas ou de provas e titulos, disciplinado pelo art. 37, incis ~, da Carta de 1988;

.•, . ..

Minisb~rio

MlNISTERIO PirBuco DA UNIAO
PUblico do Distrito Federal e Territ6rios

CONSIDERANDO a

publi~,

no DODF de 28.08.08, do resultado final do

concurso publico para provimentos de cargos de Assistente Superior em
Carreira de Assistencia PUblica em

Servi~s

CONSIDERANOO a
preliminar da

avalia~ao

Servi~os

Sociais da

Sociais;

publica~ao,

no DODF de 27.08.08, do resultado

de vida pregressa dos candidatos do concmso publico para

0

cargo·

de Atendente de Reintegra~ao Social da Carreira de Assistencia PUblica em Servi~os Sociais
e

0

Calendario das pr6ximas fases do certame apresentado pela Secretaria -de Estado de

Planejamento e Gestao, cujo resultado final do referido concurso publico sera publicado no
dia 30.09.08;

CONSIDERANDO

0

que foi discutido e acertado na reuniao realizada no

dia 26 de agosto de 2008, na Sede do Govemo do Distrito Federal em Taguatinga - DF, na
Justi~

qual os Excelentissimos Senhores Secretilrios de Estado de

Direitos Humanos e

Cidadania, Penie1 Pacheco, de Planejamento e Gestao, Ricardo Pinheiro Pena, .e 0 Secretano
de Estado Chefe da Casa Civil do DF, Jose Geraldo Maciel, assumiram

0

compromisso de

concluir e dar posse aos aprovados nos concursos pUblicos para os cargos de Assistente
Superior em

Servi~os

Sociais e de Atendente de

Reintegra~ao

Social, ambos da Carreira de

Assistencia PUblica em Serviyos Sociais, nos prazos e forma dos documentos das folhas
367/368;

,

CONSIDERANDO a necessidade de se promover a cri~ao e estrutura~ao
da carreIra para

presta~ao

de

servi~os

no atendimento socioeducativo, dentro de urn

cronograma previamente estabelecido, a fim de preservar
servi~os

0

principio da continuidade dos

publicos (Clausula Segunda do TAC n° 001/07);

f
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001/07,
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Minisb~rio

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
PUblico do Distrito Federal e TerritOrios

RESOLVEM CELEBRAR

o PRESENTE ADITAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO J)E CONDUTA N° 001/2007

nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA - 0 DISTRITO FEDERAL compromete-se a
iniciar a

estrutura~ao

da carreira para presta~ao de

procedendo a todos os atos necessilrios

servi~s

no atendimento socioeducativo,

a imediata nom~o e posse dos aprovados nos

concursos publicos para provimento de cargos de Assistente Superior em
de Atendente de

Reintegra~ao

Servi~os Sociais

e

Social da Carreira de Assistencia PUblica em Servi<;os

Sociais.

Paragrafo Primeiro Servi~os

Quant~

ao primeiro cargo (Assistente Superior em

Sociais), cujo resultado final foi publicado no DODF no. 171, no dia 28/08/08, a

nomeayao devera ocorrer no dia seguinte aassinatura do presente aditamento, segunda-feira,
dia 08 de setembro de 2008, e a posse devera ocorrer no prazo rimprorrogavel de 25 dias, nos
tennos da Lei no. 1799, de 23.12.97. Por conseguinte, a nornea~ao, a posse eo exercicio dos
servidores, referidos no presente paragrafo, ocorrerao, irnpreterivelrnente, ate

13/10/08, wna vez que, nos leonos CIa

legisl~ citada,

0

0

dia ) '

exercicio ocorreIil em 05 elias.

..

uteis ap6s a posse.
:{
\

Paragrafo Segundo - Serao nomeados e emMssados, no mesrno prazo

#
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
.. Ministerlo PUblico do Distrlto Federal e Tenit6rios

acima, os servidores de Divel supenor, necessarios ao cumprimento do Termo de
Ajustamento de Conduta 03, a saber: 30 psic6Iogos, 82 assistentes sociais e 17 pedagogos..

Paragrafo Terceiro - Com relayao ao segundo cargo (Atendente de
Reintegra~ao Social),

0

resultado final da sindicancia de vida pregressa e investiga~ao social

foi publicado no DODF de 05/09/08, onde consta a
avalia~ao psicol6gica

no dia 14/09/08. Nessas

conv~ao

condi~Oes, 0

dos candidatos para

resultado final, de fato, devera

ser publicado no dia 30 de setembro de 2009 (30/09/08) com asrespectivas nomea~oes.

Inciso I - Ap6s. seguir-se-ao os prazos de 25 (vinte e cinco) dias para a
posse e 05 (cinco) dias irteis para exercicio, de 80rte que todas as

nome~s e

cargo em questao, inclusive exercicio, deveriio estar concluidas ate, no maximo,

0

posses do
dia 03 de

novembro de 2008 (03/11/08).

CLAuSULA SEGUNDA - 0 descumprimento de quaIquer clausula deste
termo de ajustamento de conduta implicara

0

pagamento da multa prevista na Clausula

Terceirado TAC n° 001/07 devida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, no valor de
R$ 50.000,00 (~inqiienta mil reais) por dia de atraso de descumprimento, a partir do final do
prazo, previsto na Clausula Primeira do presente Aditamento. a partir da

notifica~ao

feita

pelo Ministerio PUblico.

Paragrafo 10

-

A

cobran~a

da multa nao isenta

0

DISTRlTO FEDERAL

do cumprimento das obriga~es contidas neste termo.

CLAuSULA TERCEIRA - 0 agente ou servidor publico que, em nome
da Administra~ao PUblica, finnar ou permitir que terceiros, estraJIllos a Administra~ao,
frrmem contrato de

J

presta~ao de servi~osnas formas contrarias as est~~elecidas neste tenno
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MINISTERIO PUBUCO DA UNIAO
Ministerio PUblico do Distrito Federal e Territ6rios

de compiomisso sera responsaveI solidilrio por qualquei con~ irregular, respondendo
pela multa prevista na Cla~ula Segunda, sem prejuizo das demais cominayoes Iegais.

CLAuSULA QUARTA - Este tenno produziril efeitos Iegais a partir de
sua celebra~ao.

Estandoassim justo e compromissado, firma

0

presente instrumento, para

que produza os seus efeitos legais.

BrasiliaIDF, 09 de setembro de 2008.

I:;Efl~.mJOiAZEREDO

BANDARRA

Procurador-Geral de Justi~a do Distrito Federal e Territ6rios

~..
RICARDO JOSE MACEDO DE BRfITO PEREIRA
Procurador-Chefe do Ministeno PUblico do Trabalho da

loa Regiao

(~/~n,-_-----,
CLAUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA
Procuradora-Geral do Ministerio PUblico de Contas do Distrito Federal

c£l

..

PENIEL~
Secretario de Estado de Justiya, Direitos Humanos e Cidadania
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MJNISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Ministt~rio
PUblico do Distrito Federal e Territ6rios

l(J,,--.
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RI~O PINHEIRO PENA
Secretano de 4stado'de Planejamrnto e Gestao
I~
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ANDER$0N ;:i~~ DE ~RADE 

Promotor de Justi-ra de Defesa da Inffincia~Juventude
'.

SELMA LEITE

DO~RONN

DE SOUZA

Promotora de Justi'Ya de Defesa da Inffincia e da Juventude

fesa do Patrim6nio PUblico e Social
/'
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