
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Cf. nO067/18 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP 023/2018

Senhor Presidente:

Carazinho, 19 de março de 2018.

2 1 I1AP..2018

"'~~~Ass,.

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de Informa-

ção, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido da Procura-

doria Geral do Município, contendo as informações solicitadas nos itens 03 e 04 do

referente pedido.

Cabe lembrar que as informações pertinentes aos itens 01 e 02 já fo-

ram respondidas por meio do Ofício nO046/18 - GPC.

Atenciosamente,

DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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INFORMAÇÃO N° 245/2018

DE: PROCURADORIA GERAL

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
,,' ~._--\

ASSUNI9: RESPONDE AO OP N° 023/2018
o',oi~":;'{\~f<':V"'''~ \

se6l'i.~'\ \ Prezado (a) Secretário (a):

\ ~ \'\~~l\\\~c' 4
\ -.--,.,~:'i:...;;\;i~~tempo em que o cumprimentamos cordialmente, vimos tratar de assunto

''''o-'~,,,s.\\\) :\-~o\ v_o'- '(,v'-'O .~o.
~élacionado ao pedido de informação de autoria do VereadorAlaor Galdino Tomaz - PDT, no qual

solicita informações e fornecimento de documentos:

Tendo em vista a pergunta número 3 que solicita cópia de todas as notificações ou

pedidos de informações recebidos de órgãos do Ministério Público de qualquer área e esfera nos

anos de 2017 e 2018, com a competente resposta dada pelo Executivo, se houver, vimos conforme

documentação em anexo, informar que fora solicitado junto ao Ministério Público Estadual o

número de todos os expedientes instaurados em face do Município de Carazinho, referente aos anos

de 2017 e 2018, sendo que a competente resposta dada pelo Executivo encontra-se nos autos de

cada expediente, entretanto devido a grande demanda do Ministério Público ainda não foi possível a

confecção da listagem solicitada, sendo que no momento que a mesma encontrar-se finalizada

estará a disposição no Ministério Público.

Quanto a pergunta de nO4 que solicita cópia de todos os termos de ajuste de condutas

firmados com órgãos do Ministério Público de qualquer área e esfera nos anos de 2017 e 2018,

vimos, conforme documentação em anexo, informar que o Município firmou dois termos de ajuste

de conduta, PAJ 000456.2009.04.001/1 e Inquérito Civil nO 000329.2017.04.001/2, ambos

provenientes do Ministério Público do Trabalho.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos as nossas atenciosas
,/

saudações, renovando os votos de estima e consideração.

. Antônio Azir
OAB IRS 66912

. Assessor Jurídico
refeltura Municipal de Carazjnh(llR~

/



Carazinho, 5 de março de 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
PROCURADORIA GERAL~-------------------------------------

Oficio n° 58/2018

MINIS~RIO PÚBLICO- RS •
PRClMOTClRII' DE JUSTIÇA DE

CAAAZINHO

CÓPIA

Senhor (a) Promotor (a):

o MUNICÍPIO DE CARAZINHO, vem, respeitosamente, solicitar o número de

todos os expedientes instaurados em face do Município de Carazinho, referente aos anos de

2017 e 2018.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos os votos de elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

I
./

CUS'-'- Vi ••.••"" lDp!arllJ
OAB IRS (;6 2/'

P . Assessor Jur': c.:
feitura MunlClo.l •• C. - -...

Exmo (a). Sr (a).
DD. Promotor (a) de Justiça.
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PROCURAOORlA REGIONAL DO TRABALHO - 4" REGIÃO
pROCURADORIA DO TRABALHO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO - RS

TEIWO DE AJUSTE DE CONDUTA nO188/2017

INQUÉRITO CML nO000329.2017,04.00112

MUNIC1PlO DE CARAZINHO. pessoa iuridica de direito público. CNPJ 87.613.535/0001-16,

situada na Avenida Aores da Cunha, 1264, centro. Carazinho. RS. CEP 99500-000. neste ato representada

pelo procurador do Municipio RODRIGO AUGUSTO DA SILVEIRA. OAB/RS 81.359. finna o presente

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA perante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA
DO TRABALHO NO t1UNIC1PlO DE PASSO FUNDOIRS, órgão com sede local na rua Coronel Chieuta. 575.

40 andar, Centro, municipio de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, pela procuradora do Trabalho. Dm.

Renata Faleon. caplGtr8no da Silva, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público do Trabalho a defesa da ordem jurídica.

do regime democrático e dos intareSS8Ssociais e Indisponíveis dos trabalhadores. na forma prevista no artigo

129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nO75/93;

CONSIDERANDO que o Ministério PúblicO pode adotar todas as medidas judiciais e

extrajudiciais para a sua correta observância, com fulcro nos artigos 127 e 129, m, ambos da ConstitUição da

República;

CONSIDERANDO que o TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA a1berga-

se na previsão do art. 50. iao. da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), sendo considerado titulo executlvo

extrajudicial trabalhista (CLT, art. 876. caput), visa à regularização dl'l conduta do empregador:

CONSIDERANDO que as nonnas de tutela dos trabalhadores apresentam caráter imperativo,

de ordem pública, cegente, concretizando o princípio superior do DireitO do Trabalho de melhoria da condição

social do trabalhador e o princípio constitUCional da proteção integral;

CONSIDERANDO que tramita perante esta Procuradoria o IC 000329.2017.04.00112, bem

como o fato de ser interesse da parte CompromisSária ajustar a sua conduta aos termos da lei;

CONSIDERANDO que foram apuradas dul'8/TÍ.e a tramitação deste procedimento

irregularidades laborais no habitat institucional da parte Compromissária, no tocante a desvirtuamento de

estágio;

1 _ COMPRDt1ETE-SE MUNIClPlO DE CARAZlNHO, DORAVANTE DENOMINADA

COMPROt!llSSÁRlA, PELO PRESENTE TERMO, AO SEGUINTE:

Mini.hirio Público do Trabolho _ Pro(\Hadoria do Trab"lho no Muniápio de Passo Fundo-l~5
Rua Coronel Chk"t.!, n'. 575,4' and,u, C.,lIro, CEP 99010-051, P,lS-,,('Fundo-RS.

Telefone: (54) 3317-5850 - E-maü: pr!04.ptmOO1@mpunp.br

._------------------

mailto:pr!04.ptmOO1@mpunp.br
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PROCURADORIA REGIONAL 00 TRABALHO - 41REGIÃO
PROCURADORIA DO TRABALHO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO - RS

1.1 - ABSTER-SE de contratar novos estagiários, senão após aprovação em processo
seletivo em que seja assegurada a obselVância dos principies da impessoalidade, da moralidade, da

publicidade e da isonomia;

1.2 - OBSERVAR a exigência legal de compatibilidade entre as atividades desenvoMdas no

ambiente laboral peles estagiários e o curso frequentado ou proposta pedagógica da instituição de ensino

respectlva.

2 - Em caso de descumprimento das obrigações contidas nas cláusulas 1.1, a
Compromissária arcará com o pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por estagiário

contratado.

2.1 - Em caso de descumprimento das obrigações contidas na cláusula 1.2, a Compromissária

arcará com o pagamento de multa no valor de RS 20.000,00 (vinte mil Jeais) por estagiário prejudicado em

razão das irregularidades constatadas.

2.2 • O valor das multas será atualizado monetariamente por índice adotado pela Justiça do

Trabalho para atualização dos créditos trabalhistas, desde a data da assinatura do presente termo.

2.3 - O prefeito administrador do Municipio obriga-se solidariamente pelo pagamento das
multas consectárias, em caso de haver incorrido em dolo ou culpa que enseje o descumprimento do presente

acordo à época de sua administração.

3 - As presentes multas cominatórias não substituem a obrigação que lhes deu origem, tendo

em vista a sua feição coercitiva. Assim, a imposição e o pagamento da multa não retiram da Compromissária
a obrigação de cumprir o presente instrumento;

4 - O presente acordo não altera ou substitui eventual instrumento enteriormente celebrado
perente esta Procuradoria. Referidos instrumentos devem coexistir e as multas, caso devidas, devem ser

somadas.

5 - O valor das multas será revertido em benefício de fundo de natureza pública, ente ou
órgão público, ou instituição privada sem fins lucrativos, a critério exclusivo do Ministério Público do Trabalho,

que poderá, ainda, converter o valor devido em bens elou serviços, em favor de tais destinatários.

6 - A assinatura do presente Termo não exonera a parte compromissária da obselVância de
quaisquer outras obrigações legais ou oonvencionais não abrangidas por este instrumento.

7 - O presente compromisso constitui titulo executivo extrajudicial trabalhista, conforme

dispOeo art. 876. "caput" da CLT c/c art. 5°, fi 6" da LACP, bem como tem validade por prazo Indetennl

Ministeno Público do TrdbaJh,) - PrOt.""Ur\\düria do Tr.1brllhO no .\.funklpio de Passo Fundo-RS
Rua Co:r()n~l Chicuta~ n{".575, 4<)dl'tdlU', C:(~.ntw,CEP 99010-051, Pas;..o Fundo-RS.

Telefone: (54) 3317-5850- E-maU;prt04.plmOOlOmplmp.br
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PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 4- REGIÃO
PROCURADORIA DO TRABALHO DO MUNIdPIO DE PASSO FUNDO - RS

Estando a Compromissária e o Ministério Público do Trabalho de acorelo quanto ao teor deste
termo, firmam o presente instrumento em duas vias, de igual teor e forma, para que sejam produzidos os seus
legais e jurfdicos efeitos.

Passo FundolRS, 13 de dezembro de 2017.

DE CARAZlNHO

Mini;!,;ri" Púbüc() do Trdhalho - Pro(tuddoria do Trabalho no Muoicipio de rasso Fuodo-RS
R". C()roo<! Chicuta, o". 575, 4" .od"" Centro, CEP 9901 ()'{)Sl, P.s!'O Fllndo-R5.

Telefon., (54) 3317-5850 - E-mail: prt04.ptmOO1@mpt.mp.br

mailto:prt04.ptmOO1@mpt.mp.br


~1INÍST~IO ;P(JBLlCO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO.:c 4" REGIÃO" .

. 'PROCURAOOl~IADOTRÀBALHO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
"

. TERMO DE 'AUDIÊNCIA .:'
. ..', . -. " . . '. ",'. ",". . ,. '. "'. - .~ .

., A05-.27 dias dornêsde junho de20U,às 16h30miri;nased~ da Procl!radorla- .
do Trabalho no município dePàssoF=lindo; da,ProcuradoriaRegional do Traba-

. lho da 4aRegião, nos autos dQPAJ 000456.2009.04.001/f(Ação Civil Pública
005670Q-48.2008.5,04.0561). perante a Procuradora do Trabalho, Ora. PRIS-
CItA OIBI SCHVARC~, compareceu o MUNiCíPIO, DECAR~INHO represen-
tado pelo Prefeita MUniCipal, ,Sr. Milton Schmitz, CPF 584.588.168-49, acompa-

. nhado. do' ProCurador' do Município, Dr. Tarso Oevincenzi' Silveira, OAB/RS
, 53950. e dó acompanhado do a$sessor jurfdico: de governo; Dr.Antônio Azir
, Pereira Salles, OABIRS 66:912. , ' . !

, ". O Município apresenta as justlticativàs dos projetos de lei que '
foram encaminhadas à Câmarà de Vereadores dOMunicfpiopara.fins de édi-
~~:~s leis'qu.e,àutOrizaram às contratações temporárias. identifi~daS por este

. .
TERMO D.E ACORDO'

. 'II~~~~Él~,.

Cláusula Firimeira: O Município .-de Carazin!lô, em'resperto aos comandos
Judiciais existentes nos aUtos, comprometer-se-á'â regúlarizar a'contratâção de
Servidores, mediàntepréviaaprovação em concurso públiOO; observadas as
normas constantes nos incisost, 11, 111, IV e V do art. 37 da 'Constituição da

. República, até o pJ<;lzo-improrl'ogável,- de 30/12/2017, de acordo ,bom o
seguinte cionograma:'

a) até 30/12/201-7, O Municfpio)ipresentar~ resultado de lev~n-
.tamento a ser elàborado indicando o número de cargos vagos exis- '
tentes. bem,cqmo eventuai:;; cargos a serem criados 'podei com
vistas ao atendimento d.as necessidades pel1l1anentesdaAdminis"
tração P4bUca Municipal; . ' .,' '.: ' , .
b) até 30103/2018. contratação da empresa responsável pela'rea,

, Iizaçãodo concUrsopúblieo para os cargos efetivos; ,
c) até 31/05/2018, conclusão do concurso para çargos efetivos,

. cOm, homoiogação dos resultados;' i..

d)' , até 31/07/2018, nomeação e posse dos aprovados no concurso
para os Gargos efétivos. ' I



PROCU~~:IA ~~ioU:~Dg~~~~L~:? REGIÃO'
PROCURADdRIADO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDOf . . . .

CláusulaSeguli~a: Em relaçãQàs contrataçõe~ emergenciais em.~igor, oMu-
, nicipio,até 30/08/2017, comprovará a eXistência de necessidade temporária e
excepcional interesse público.qlleju~fique a manutençáo dos contr.a,tosaté' a
efetiva nomeação de servidoreS públicqs nos termos definidos na cláusula pri-
meira deste acordo (ou durante' o prazo fixado na' lêi autórizativa da contrata~
ção), col'Dvistà~ a evitar~se prej~ízos à prestação dos serviços' públicOs muni-
cipais,
Parágrafo único: Na,hipótêSe denãocomprovaçáo da existência dê necessi-
dade témporária de excepcional interess~ público, b Munícípió compromete-se
a afastar os servidores irreguíarmente cóntratadosáté 1010912017,

. '" l : . ' •

Cláusula Terceira: Afastar, imediatamente, todos ~strabaíhadores habituais e
essenciais ~o regular funcionamento da máquina ad~inistrati~ muhicipal, cón-
tratados sem a préVia realização de concurso público, conforme exigência do.. . .

art,37, lIe art. 37; .~20da CF/88, após o esgotamento 'do prazo previsto na'
cláusula primeira deste Acordo. . ..

.....Cláusula 'Qual1a: Não. contratar trabalhadore:? por' tempo determinado pàra
atender necessidades habituais e permanentes do'Município.'
Parág~afoÚnico: Em caso de necessidade tempõi'ária de excepcionalinteres-
, se público, o,MUNICípl9 'compromete-Se..asomente contratar ~ervidores tem-
porariamentee/ouemergencialmerite após a edição de lei espeCificá que indi-
que expréssamente a'Contingência. fática qu~evidencia a situação deemer-
gência,devendo, ainda, comprovar a impoSSibilidadede atendimento das ne-
cessida.desda Aãministraçáo' através dos recursOs humanos de que a Adminis-
tração dispõe.' o Município deverá, ainda, iniciar'imediatamente a 'reálização e.
atOselou medidas destinàdos a extinguir a necessidade temporária; nos casos .
em que seja possível. . .' '. '

Cláusula QUinta: o Município comprom~te-se a observar o Regime Jurídico
Único Estatutário pâra a col"!tra~çãode servidores públicos, nos termos do art.
39 da~CF, com exceção dos casos previstO$em Lei.,

Cláusula Sexta: O descumprimento injustificado d~qualquerdas cláusulas
.pactuadas neste Termo de Ajustame~to .de Gonduta ensejará, a aplicação de
multa de R$3.oo0,OO (três mil reaiS)',devidamente atualizados pela tabela de
correção dos débitos trabalhistas editada pelo TRT da 4a.Região, por obriga@o
escÚrfI 'da' entendida essa como a violacáo a aualquer cláusula. OOrágrafQ,
alínea ~ e ou subitem' do resente acordo, ! por trabalhador prejudicado .

.~-
~, "':)



MINISTIDlIO P BLlCODOTRA8ALHO
PROCt,lRADORJA REGIONAL DOTRABALHO ~ 4" REGIÃO

.PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO

reversível ao FAT - Fundo de Amparo ao Traba!hador.!}OStermO~dOartigo ~o,

Pai'ágrafoSO.e 13 da lei nO 7.347/85. ou à entidade beneficente a ser
.postedormente definida~ '..

Cláusula Sétima: As multas não são substitutivas da,obrigação pàct~da que
.. reman~m à aplicação.das mesmas. . .

.Cláusqla. Oitava: ASev~ntuaismult1:ls incidirão a partir do momento em que
restar comprÓvadoo seu descumprimento. . ..

. Cláusula Nona: O Prefeito do Município tem ciência. neste ato. de. que a,"
violação aos termos do presente ajuste, caracteriza-:"secomo!:Ítode improbidade .
.administratiVa,,delimitado no art. H.I, Ne V da Lei 8.42!;l/92, podenpÓ gerar a
aplicação daspenaJidades.dé: fi) ressarcimento integialdo dano, se houver; b)
perOa da funçãó'pública; é) suSpensão dos direitos políticos de três a cinco.
anos~ d) ~pagamento de 'mu~ civil de até cem vezeS owlor da remuneração
per.cebida.pelo agente;' ee) proibição de contratar com o Poder Público ou

. receberbénefícios oujôeentlv6s fiscais o~cred'rtícios, direta ou indiretamente,
ainda que pbrinterm$<jid de pessoa jurídica da qual sejàsócio majoritário, pelo
prazo de três anos. . . . .

. .

Cláusula D8cima: Como' parte integr$l1teido presente acordo, o representante
da Municipalidade, Exmo. Prefeito, Sr. MíltonSchrrütz, passará arespohdér

. solidariamént~ pelO integral eumprirl'le.ntodás cláu~Ulaspactuadas é damultà
eventyalmel.lte devida pelOSdescumprimentos ocorridos a partir desta data.

Cláu~ulaDécinia Primeira: Ocumprimeí'ltodas o!;lrlgaçóes' ora assumidas .
.sera comprovapo, nos. áutos da.' Ação,' Civil '. Pública' 0056700-
48.2008.5.04.0561, que tramita perante a Vara do Trábaiho de Carazinho,
observadooos prazos anteriormente fiXados. '

Cláusula Pri",!eira: Em razão da con~tataçã?d~ descumprimentodas 9briga-
ções a que o Municípiof~ra condenadó a cumprir através da sentença' proferi- .
da nos autos da Açaó Civil Púb.lica 0056700-48.2008.5.04.0561, berfl cOmo
daqu_ fixadasno a~o ~OO~i~c_radO, ~ c_orom •••~,



. MINIST RIO PÚBLICO DO BALHO'
. PROCUIÜ\DORIA REGIONAL DO TRABALHO _4" REGIÃO'

PROCURADORIA DO '[RABALRO NO MUNICípIêl DE PASSO FUNDO

com vistas a quitação integral dos valÇ>t;esdevidos ate a presente data, aeíetu-
ar o pagamento do valor de R$ 519,084,00 (quinhentos e dezenove mil e oiten-
ta e quatro reais), a ser pago da seguinte forma: . .
a) até 30/06/2018: aq~isição e um veiculo '1an ou micro-ônibus, zero Km,
caracterizadâcom o brasãQda Prefeitura Municipal de Garazinhoe .do.Ministé-
rio Públiéo do Trabalho, em ambos os lados, com logomarca da.Seéretaria Mu-
nicipal de saúde, cor branCa, àno de fabricação e modelo nãO inferiôr a 2017,

" . ' _' l

de-20 lugares, dotada de cinto.de' segurança, 'barieos 'reclináveis., ar condicio-. .
nado central com eontrole de temperatura, tacógrafo, potência igualou superior .
a 125 cv,tarOI deheblina, direção hidráuliCa, combustível diesel, adaptada para
cadeirantes. Valbrmédiode R$-1~~ (duzeritosmil reais); conforme pre"
visão apresentada nesta data.
b) até ;3'0/11/2017: aquisição de equipamentos e rouparia paTa equipar a

. Unidade de-Pi-onto Atendimento do Mui:'icipio deCarazinho, no valor total
médio dettf'1.~~ (cento e.nove mil reais), con!orme projeto apresenta-
do nesta data,contemplandq, em. resumo, a aql)isiçâo de: 01 monitor cardio-
versor/desfibriladOr bifásico comcresfibrilador e}(temo àutomático, no valor rrié-." .' ' ~ . .

dio de R$ 39.000,00; 01' ventilador pulmonar-.életrOnico microprocessado, no
. 'valor médio de' R$ 40.QOO;00;roupària pElr$,on~lizaC!apara unidade e proJissia- ,

nais: lençóis, travesseiros, coxins, colchas, toalhas, cobertores e jaleCo.para
prOfissionais (são 07 leitos deobservaçâó, 03 macas de emergência e 02 ma-
cas extras..São' estimados 100 profissionais para atuação na UPA 24 horas,
sendo n~cessários2 jalecos pÕr_profissional}. . - .
c) até 30/11/2017: bom Vistas a implantara sistema de prontuário eletrônico
em todas as unidades..de atendimento de saúde no mUl1icípio,a fim de melho-
rar e racionaliZár O' registro de informações relativas aos pacientes atendidos
pela rede municipal dê saúde, o Município adq~irirá: 1) 30. computadores
500gb; Corei3, memória Ram 4Gb DDRS, MOflitorde 18,5 polegadas, no valor
médio de R$ 2.500,00 a unidade; 2) 14 impressoras laser monocromátíC8me-
móriade 16Mb, résolução mínima de 600X600, ciclo de 25.000 páginàs/mês,
garantia mínima de 12 meses, no valor médíode R$ 1.500,00 Por unidade. Va-
lor total médio eleR$~:O_4()(noventa e seis mil reais) .
. d} até 30/03/2018: Pagamento do valor de ~~,O8.~ (vinte e dois mil e oi-
'tenta e quatro' reais) em benefícloda entidadé .provínciaBrasileira da Con~
gregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo';.. Recan-
,toSãà Vicente dePàulo .(CNP.J76,57~,137/0001-9'0), a ser depósitàd0 dire-
tamente na eontabancária da entidade: Bçmcodo Brasil, Agência 0358-1, conta

rente315~-7, com vistas à implementação do projeto~Cidadania, direito de



'. MINISTÉRIO PÚBUc;O DO TRABALHO
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PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICíPIO DE PASSO FUNDO' .'
-." ' .",

. todos", qu~contempla a aquisição de 25' camas, 50éolchões hospitalares, 01

. impresSora HP LaserJetP606 e microoomputador;conforme orçamentos apre-
sentados.:.' -.' , . .: . .
e) até 30/03/2018;pagarrlento dOilal<;>rde Rf~_,(i10vênta e dois mil
reais) 'em .benefício do ,'.Hospiial . de Caridade, de Carazinho(CNPJ
88,450.234t0001.:s1), a ser depositado d.iretamenté na conta da 'entidade: Ban-,
co do .Brasil;Agencia 0358-1, Conta Corrente 2574-7, com vistas à aquisição

. de 02 ventiradóres pulmonares lJlicropróGéssadosde cuidados intensivos; para
a Unidade de,Tratamento Intenswo- UTI;.
ParágrafO; Primeiro: Cláusula Penal. Na hipótese de descumprimento da
cláusula la do Tftul~ ll;estaoolece-se dáusula pén~J'de 50% sob~e o .valor do _
débito, sem prejuízo do' pagamento do' prin(!ipal:' bem como' vencimento
antecipado dás.parCf;llas.pendentes.,.. ' .. '... ' . .
ParãgrafoSegol'ldo: No prazo de 10 dias. a contar'dovencimento de cada
uma das parcelas" o, Muoicfpio. protõcolará, nos autos da Ação Civil R~blica
0056700-4R2008.5~04.0561, o respectiVo comprovante dépagamento;

/

As-parteS requeréma hOmologaçãodo p.resen~é'acordo.

'..,. . '. . .
Nada mais, -encerr6u~Séàs 17h30min a presente audiência do que, para

constar, foi Javra<;!o.o presente Ti em 2 (duas) vias de igual teor e forma
que, após lidas' e aChadas co , vão àssinadas pelos presentes. Eu,'
'Ezeqt1ier Paulo 2aJiellatoi Anali ~ Jurídtcolpirelto, seéretariei a
presente audiência. '


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

