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TERMO DE COMPROMISSO DE AIUSTAMENTO DE CONDUTA

Aos L6 (dezesseis) dias do m6s de junho de 20'1.4, nesta cidade e Comarca de

Fortaleza, na Sede da Promotoria de Justiqa de Defesa da Saride Priblica -

Minist6rio Priblico do Estado do Cear6, As 10:00 horas, onde presente se

achava a Excelentissima Sra. Promotora de Justiqa de Defesa da Safde, Dta.

ISABEL MARIA SATUSTIANO ARRUDA PORTO, compareceram a Dra.

MARIA DO PERPfTUO SOCORRO MARTINS BRECKENFELD, SCCTCI6TiA

Municipal de Saride de Fortaleza, a Dra. LUCIANA MATOS ALVES,

Coordenadora da Assessoria Juridica da Secretaria Municipal de Saride de

Fortaleza, o Dr. LIJIZ DIOGO LOIOLA FERREIRA, Assessor Juridico da

Secretaria Municipal de Saride de Fortaleza, aDra. ANA PAULA PORFiRIO

BARBOSAV advogada do SINTSAF, a Dra JAQUELINE DIOGENES

MACHADO BRUNO Psic6loga do CAPS Geral da sER VI e da Dra.

REGINA STELLA FAQANHA ELIAS, Psic6loga do CAPS Infantil da SER III,

ocasiio em que firmaram o presente TERMO DE COMPROMISSO DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA' o qual foi homologado pela Promotora de

Justiga que este subscreve, constituindo-se em verdadeiro tifulo executivo

extrajudicial, com substrato nos termos da Lei ne 13.195, de 10.01.2002, no art.

585, IL do C6digo de Processo Civil e no art. 5n, S 6n da Lei Federal ne 7-347185,

assim o fazendo nos seguintes termos:

1) CONSIDERANDO ter sido instaurado, neste org6o ministerial, o

Procedimento Administrativo ne 013/2014, em razdo de documentaqio

encaminhada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Servigo de Saride de

Fortaleza - SINTSAF, a qual relata a exist6ncia de impasse no tocante h

GratificagSo de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar -

GIAH, paga pela Secretaria Municipal de Saride de Fortaleza aos

servidores lotados junto aos Centros de Atengio Psicossocial (CAPS's);

2) CONSIDERANDO que o pagamento de referida gratificagSo encontra-

se previsto na Lei Municipal ne 6.985/199"1., alterada pela Lei Municipal

ne 7.021,11991, eu€ se refere aos profissionais da 6rea de satide,

integrantes do Quadro de Servidores do Mr.rnicipio de Fortaleza;
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CONSIDERANDO que o pagamento da GIAH fora temporariamente

suspenso pela Secretaria Municipal de Saride de Fortaleza, desde a

compet6ncia de novembro de 2A13, em razdo de distorEbes

relativamente A aferiESo da produtividade dos profissionais dos Centros

de Atengio Psicossocial, consistente na car6ncia da apresentagSo de

comprovagfio efetiva da produtividade, sendo os processos de

pagamento constituidos apenas de listagem com identificagSo dos

servidores, CPF, conta banc6ria e valor a ser recebido;

CONSIDERANDO os termos do Parecer ne 548120L4, emitido pela

Assessoria Juridica da Secretaria Municipal de Saride de Fortaleza

(c6pia anexa), com posicionamento pela possiblidade do pagamento da

GIAH aos profissionais servidores dos Centros de Ateng5o Psicossocial,

em curnprimento ao que preconiza a legislaqdo pertinente e vigente;

CONSIDERANDO que se faz necess6rio ampliar o alcance do impasse

referente A GratificagSo de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e

Hospitalar - GIAH, n5,o se restringindo somente aos profissionais

servidores dos Centros de AtengSo Psicossocial, vez que a problem6tica

diz respeito a todos os servidores municipais da SMS de Fortaleza;

CONSIDERANDO que a Constituiqio Federal, ern seu art. 1-q, inciso III,

elencou como principio fundamental o direito A dignidade da pessoa

humana, nele compreendido o direito ) saride e A vida;

CONSIDERANDO que o art.196 da Constituigho Federal disp6e que a

saride 6 direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas

sociais e econ6micas que visem i reduq5o do risco de doenga e de outros

agravos e ao acesso universal e igualit5rio irs aq6es e serviqos Para sua

promogSo, proteg5o e recuperaEio;

CONSIDERANDO que cabe ao Minist6rio Pfblicq por dever

constitucional, a defesa dos interesses sociais e individuais

indisponiveig sendo sua fung6o institucional "zelar pelo efetivo respeito

dos Poderes Priblicos e dos serviqos de relev6ncia priblica aos direitos

constitucionalmente assegurados, promovendo as medidas necess6rias a

c)
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5)
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/ )
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Sua garantia", como exPressamente determina o art. 729,11, da Carta da

Repriblica;

RESOLVEM:

CLAUSULA PRIMEIRA - A Secretaria Municipal de Saride de Fortaleza

regulartzar6 o pagamento da Gratificagio de Incentivo ao Atendimento

Ambulatorial e Hospitalar - GIAH a todos os servidores municipais da

Secretaria (servidores da saride lotados junto aos Centros de Atenqdo

Psicossocial - CAPS's e demais unidades de saride ambulatoriais ou

hospitalares geridas pela SMS de Fortaleza)r eu€ atendam aos requisitos

legais, nos termos da Lei Municipal ne 6.98511991, alterada pela Lei Municipal

ne 7.A21fi.991.;

CLAUSULA SEGUNDA - Fica acordado que os processos referentes ao

pagamento da GIAF! encaminhados pelos CAPS e demais unidades de saride

e SMS de Fortaleza, ser6o devidamente instruidos com comProvagSo da

efetiva produtividade dos profissionait consistente na an6lise do relat6rio

quantitativo de produgio das unidades de saride (procedimentos,

atendimentos e servigos), sendo realizados os pagamentos de forma

sistem6ticat para que ndo ocorram interrupq6es ou atrasos nos mesmos;

CLAUSULA TERCEIRA - Quanto )s competOncias em atraso, referentes aos

meses de dezembro de 20\3 a maio de 20'L4, resta acordado com a SMS de

Fortaleza que at6 o fim do m6s de julho de 2014 os pagamentos estar5o

devid.amente regularizados, comprometendo-se o 6rgio a encaminhar

expediente ir Promotoria de |ustiga de Defesa da Saride Priblica, informando

acerca da efetiva regularizaqdo em questao;

CLAUSULA QUARTA'O presente titulo executivo nio inibe nem restringe,

de forma alguma, as ag5es de controle, monitoramento e fiscahzagdo de

qualquer 6195o priblico, nem limita ou impede o exercicio, por ele, de suas

atribuiqdes legais e regulamentares;
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Pariigrafo Unico - O presente titulo executivo nio exime as partes de

eventual responsabilidade penal por inadequagfro is normas reguladoras da

saride ptiblica;

CLAUSULA QUINTA - O descumprimento de qualquer das obrigaqSes

assumidas implicar6 a sujeiqSo das partes irs medidas judiciais cabiveis,

incltrindo execugfio especifica na forma estatuida no parAgtafo 6e do Art. 5e,

da Lei Federal ne 7,347185 e incisos II e VII, do art. 585, do CPC;

CLAUSULA SEXTA - A celebraqao deste TERMO DE COMPROMISSO DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA nio impede que um novo termo seja

firmado entre o Minist6rio Priblico e as partes aqui identificadas, desde que

mais vantajoso para os interesses da saude priblica deste Estado, submetendo-

se ) pr6via apreciag6o do Conselho Superior do Minist6rio Priblico;

CLAUSULA SETIMA - O MINISTERIO PUBLICO, atrav6s da Promotoria de

Justiga de Defesa da Saride Priblica, poderA, diante de novas informaqSes ou

se as circunstfincias assim o exigirem, retificar ou complementar o presente

compromisso, determinando outras provid6ncias que se fizerem necess6rias, e

dando prosseguimento ao procedimento administrativo, mediante pr6via

apreciaqSo do Conselho Superior do Minist6rio Priblico'

Nada mais havendo a tratar, a Promotora de Justiga de Defesa da Saride

Priblica ordenou que se encerrasse o presente termo de compromisso e

ajustamento de conduta, impresso em 05 (cinco) vias de igual teor e conteitdo,

o que foi feito observadas as formalidades legais. Do que para constar que

lido e achado conforme vai -deyidamente assinado pelas partes e Por mim,

Michele de Souza Santana@/T6cnica Ministerial deste Org6o Ministerial.

Data e Local supra.

Justiga de Defesa da Sa{de fr-" \'
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MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARTINS BRECKENFELD

Secretdria Municipal de Saride de Fortaleza
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Coordenadora da Assessoria Juridica da SMS de Fortaleza
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IAdN.q. STELLA FAqANHA ELIAS
'Psic6loga 

do CAPS Infantil da SER III

Assessor furidico da SMS de Fortaleza
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Advogada do SINTSAF
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