
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PASSIRA-PE

INQUÉRITO CIVIL Nº 01692.000.008/2021

TERMO DE AJUSTAMENTO     DE     CONDUTA     Nº   01  /20  21  

Pelo presente instrumento, na nas disposições contidas no Art. 127 e art. 129, inciso II
e III, da Constituição Federal; na Lei nº 8.625/93, Art. 26, incisos I e V, e Art. 27,
incisos I e II, parágrafo único, inciso IV combinados, ainda, com o disposto no Art. 5º,
incisos, I, II e IV, c/c Art.6º, incisos I e V, da Lei Complementar Estadual nº 12/94; Lei
n  7.437/85,  Art.  5,  parágrafo  6, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, através do Excelentíssimo Promotor de Justiça, DR. FABIANO MORAIS
DE HOLANDA BELTRÃO, doravante denominado COMPROMITENTE, e de outro lado o
representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, o Sr. Prefeito  SEVERINO
SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, o  Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do
Município de Passira – PASSIRAPREV, o Sr ELIAS JOSÉ DA SILVA, doravante designados
por COMPROMISSÁRIOS, presente também  o Bel. Érico dos Santos Almeida, Assessor
Jurídico do Município, OAB/PE 37.728,  a Bela. Sandra Maria da Silva, OAB 24.188,
Assessora Jurídica do PASSIRAPREV e o Assistente Ministerial  Luís  Otávio  de Lima,
subscritos:

CONSIDERANDO notícias chegadas a esta Promotoria de Justiça de que a anterior
gestora municipal deste município deixou de pagar os vencimentos dos servidores
efetivos,  ativos  e  inativos,  de Passira/PE referentes ao último mês de mandato
(DEZ/2020),  bem  como  do  décimo  terceiro  salário  dos  servidores  inativos  e
pensionistas, relativo ao ano de 2020, deixando restos a pagar para o atual gestor;

CONSIDERANDO as informações prestadas pelo município de Passira, noticiando restos
a pagar, deixados pela ex gestora Renya Carla Medeiros da Silva, no montante de R$
1.370.651,06  (FUNDO  DE  ASSISTÊNCIA:  R$  12.788,00;  FUNDO  DE  EDUCAÇÃO:  R$
762.791,38;  FUNDO  DE  SAÚDE:  R$  407.734,21  e  PREFEITURA:  R$  187.337,47),
totalizando 607 servidores ativos que não receberam seus vencimentos referente ao
mês de dezembro de 2020 e ainda o importe relativo a 50% do 13º do PASSIRAPREV –
PROFESSORES,  no  total  de  R$  277.023,10  e  a  folha  de  dezembro  de  2020  do
PASSIRAPREV –  PROFESSORES no valor  de R$ 863.758,97, todos ainda pendente de
quitação.

CONSIDERANDO a instauração, no âmbito desta Promotoria de Justiça, do Inquérito
Civil nº 01692.000.008/2021, para apuração de tais fatos;

CONSIDERANDO a incumbência constitucionalmente atribuída ao Ministério Público da
Defesa da Ordem Jurídica, do Regime Democrático e dos Interesses coletivos e
individuais indisponíveis, prevista no Art. 127 da Constituição da República e Art. 67
da Constituição do Estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO que o combate à corrupção, tanto sob a forma de atos de
improbidade administrativa definidos na Lei nº 8.429/92 ou sob aspecto de conduta
tipificada como infração penal, está entre as atribuições constitucionais do Ministério
Público, inclusive inserido no Planejamento Estratégico do Ministério Público Nacional



e Estadual;

CONSIDERANDO que a observância dos Princípios Constitucionais da Legalidade,
Moralidade, Impessoalidade e Eficiência da Administração Pública, positivados no Art.
37 da Constituição da República devem ser observados por todos os entes e Poderes
Públicos, inclusive no âmbito municipal, deve o Ministério Público agir preventiva e
repressivamente na coibição de atos atentatórios ao interesse público;

CONSIDERANDO que, historicamente, as transições de poder nos municípios são
marcadas por ocorrências de irregularidades e de práticas atentatórias a tais
princípios, produzindo efeitos perniciosos para toda a sociedade e gravames
financeiros aos cofres públicos municipais, além da perda ou destruição de todo
acervo documental do ente, especialmente no final dos respectivos mandatos de
Prefeitos, dificultando ou inviabilizando o desempenho administrativo por parte dos
novos gestores;

CONSIDERANDO a Súmula n° 230 do Egrégio Tribunal de Contas da União, que dispõe
sobre a responsabilidade do novo gestor de apresentar a prestação de contas quando
o anterior não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar medidas legais
visando resguardo do patrimônio público, sob pena de corresponsabilidade;

CONSIDERANDO  as reais dificuldades orçamentárias apresentadas pelo Município de
Passira/PE, conforme documentos que instruem o presente Inquérito Civil;

CONSIDERANDO que o Município, por meio do seu atual gestor SEVERINO SILVESTRE DE
ALBUQUERQUE reconhece a dívida referente aos vencimentos dos servidores efetivos,
ativos e inativos,  de Passira/PE referentes ao último mês de mandato (DEZ/2020),
bem como do décimo terceiro salário dos servidores inativos e pensionistas relativo ao
ano de 2020 pela gestão Renya Carla Medeiros da Silva - 2017/2020;

CELEBRAM o presente TERMO     DE     COMPROMISSO     DE     AJUSTAMENTO     DE     CONDUTA,   ÀS
EXIGÊNCIAS LEGAIS, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos Arts.
5º e 6º da lei 7.347/85 e 784, XII, do Novo Código de Processo Civil,  nos seguintes
termos:

CLÁUSILA     PRIMEIRA  

– DO OBJETO: O presente termo tem por objeto o pagamento dos vencimentos dos
servidores efetivos, ativos e inativos, de Passira/PE referentes ao último mês de
mandato (DEZ/2020), bem como do décimo terceiro salário dos servidores inativos
e pensionistas relativo ao ano de 2020, constituintes dos restos a pagar da gestão
anterior (Renya Carla Medeiros da Silva - 2017/2020);

CLÁUSULA     SEGUNDA:        - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA: 

a) Os Compromissários assumem o compromisso de honrar com o pagamento
dos  vencimentos  pendentes  de  pagamento  servidores  efetivos,  ativos  e
inativos, de Passira/PE referentes ao último mês de mandato  da anterior
gestão  (DEZ/2020),  bem como do décimo terceiro  salário  dos  servidores
inativos e pensionistas relativo ao ano de 2020, divididos em 40 (quarenta)
parcelas iguais; 

b) Obrigam-se os compromissários de efetuar o pagamento das parcelas acima
referidas até o décimo dia útil do mês subsequente ao mês de competência,



mediante folha complementar,  adimplindo a primeira parcela  a partir  da
competência do mês de abril de 2021;

c) Obrigam-se,  os compromissários,  finda a  última parcela,  a  encaminhar  a
esta Promotoria de Justiça de Passira comprovação do repasse mensal;

CLÁUSULA   TERCEIRA  : DO INADIMPLEMENTO –  O não cumprimento, pelos
COMPROMISSÁRIOS, das obrigações constantes deste Termo implicará pagamento de
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente, a partir da data
do fato, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

PARÁGRAFO ÚNICO –  Os valores devidos por descumprimento de quaisquer das
obrigações  do presente Ajustamento de Conduta serão revertidos ao Fundo previsto
no art. 13, da Lei 7.347/85.

CLÁUSULA   QUARTA  :   O Representante Legal do Compromissário obriga-se solidária e 
pessoalmente pelo pagamento da multa prevista na cláusula anterior.

CLÁUSULA   QUINTA  : DA PUBLICAÇÃO – O Ministério Público do Estado de Pernambuco
fará publicar em espaço próprio no Diário Oficial do Ministério Público de Pernambuco
o presente Termo de Ajustamento nº 01/2021, assim como encaminhará cópia para as
rádios locais, para conhecimento e divulgação.

CLÁUSULA     SEXTA  : DO FORO – Fica estabelecida a Comarca de Passira/PE, como foro
competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento ou de sua
interpretação, com renúncia expressa.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmaram o presente Termo  de
Ajustamento de Conduta, devidamente assinado, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos.

Pelo Promotor de Justiça abaixo subscrito, foi referendado o compromisso celebrado,
com base no art.129, inciso II, da Constituição Federal, conferindo-lhe natureza de
título executivo extrajudicial.

É o termo de ajustamento de conduta, que passa a produzir todos os seus efeitos
legais a partir desta data. 

Encaminhe-se  cópia  eletrônica  do  presente  ao  CSMP  e  ao  CAOP  de  Defesa  do
Patrimônio Público, para fins de conhecimento, e à Secretaria-Geral, para publicação
no Diário Oficial, nos termos do art. 43, da RES CSMP 03-2019. 

Encaminhe-se  cópia  às  rádios  locais  para  divulgação.  Registre-se no Sistema SIM.
Seguem-se as assinaturas. 

Passira, 25 de março de 2021.

Fabiano Morais de Holanda Beltrão Érico dos Santos Almeida
Promotor de Justiça de Passira Assessor Jurídico do Município

OAB/PE 37.728
Severino Silvestre de Albuquerque
Prefeito

Sandra Maria da Silva
ELIAS JOSÉ DA SILVA Assessora Jurídica do PASSIRAPREV
Diretor-Presidente do PASSIRAPREV OAB 24.188
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