
MINI5TERIO PUBLICO DO E5TADO DO CEARA
NUCLEO DE DEFE5A DO ID050 E DA PE550A COM DEFICIENCIA

TERMO DE AlUSTAMENTO DE CONDUTA
(Firmado nos Autos dos Procedimentos N.o

0001496.2013.0152.0001/ 000749.2012.0152.0001,em
tramitac;ao na 17a Promotoria de Justic;aCivel- Idoso e Pessoa
com Deficiencia).

o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA,
mediante os Promotores de Justi<;a do Nucleo do Idoso e
da Pessoa com Deficiencia, Dr. Alexandre de Oliveira
Alcantara, Ora. Edna Lopes Costa da Matta, Dr. Hugo Frota
Magalhaes Porto Neto, Ora. Magda Kate e Silva Ferreira
Lima, Dr. Paulo Barreto de Almeida e Ora. Rita de Cassia
Menezes e 0 ESTADO DO CEARA, pessoa jurfdica de
direito publico interno, atraves da Secretaria do Trabalho
e Desenvolvimento Social- STDS representado pelo
Senhor Secretario de Estado, Dr. Josbertini Virginio
Clementino, adiante referidos apenas como compromitente
e compromissado, respectivamente, nos autos do
PROCEDIMENTO PREPARATORIOS No
0001496.2013.0152.0001/ 000749.2012.0152.0001,
firmam 0 presente TERMO DE AlUSTAMENTO DE
CONDUTA, mediante os seguintes termos:

\

CONSIDERANDO que 0 artigo 230 da Constituic;;ao Fede~ I
estabelece que l1a famflia, a sociedade e
dever de amparar as pessoas idosas,



participa~ao na comunidade, defendendo sua dignidade e
bem-estar e garantindo-Ihes 0 direito a vida".

CONSIDERANDO que a Lei nO8.842/94 (Polltica Nacional

do Idoso) corrobora 0 texto da Carta Magna ao estabelecer

em seu artigo 3° que "a polftica Nacional do Idoso reger-

se-a pelos seguintes princfpios: I - a famflia, a sociedade e
o Estado tem de dever de assegurar ao idoso todos os

direitos da cidadania, garantindo sua participa~ao na

comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e 0

direito a vida'~ bem como, em seu artigo 4°, que

"constituem diretrizes da Polftica Nacional do Idoso: III -

prioriza~ao do atendimento ao idoso atraves de suas

proprias famflias, em detrimento do atendimento asilar, a
exce~ao dos idosos que nao possuam condi~oes que

garantam sua propria sobrevivencia;".

CONSIDERANDO que a Lei nO 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso), p~r sua vez, trilhou de forma exaustiva a linha
estabelecida pela Constituic;;aoFederal, como se exemplifica
atraves do artigo 3° e seu paragrafo unico, inciso V: "art.
30 - E obriga~ao da familia, da comunidade, da sociedade
e do poder publico assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetiva~ao do direito a vida, a saude, a
alimenta~ao, a educa~ao, a cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, a cidadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito
e a convivencia familiar e comunitaria. Paragrafo unico - A
garantia de prioridade compreende: V - prioriza~ao do
atendimento do idoso por sua propria ~ I I em
detrimento do atendimento aSilar, exceto d u

[.~ 7~-



possuam ou care~am de condi~oes de manuten~ao da
propria sobrevivencia. "

CONSIDERANDO, a constatac;ao que as obras de reforma
da Unidade de Abrigo dos Idosos, mantido pelo Estado
do Ceara, situ ado na Rua Olavo Bilac, 1260, Bairro Sao
Gerardo, encontram-se paralisadas, trazendo serios
transtornos aos idosos, funcionarios e familiares;

CONSIDERANDO, a constatac;ao que a Unidade de
Abrigo dos Idosos, nao atende a integralidade das
Resoluc;5es da Diretoria Colegiada ANVISA nO 283/2005 e
nO 216, de 15 de setembro de 2004.

CONSIDERANDO que essa rede social de protec;ao
passa, necessaria mente, por polftica publica voltada para a
estruturac;ao de servic;os destinados a afirmac;ao do cenario
delineado nas normas legais;

CONSIDERANDO, ademais, que as projec;5es
demograficas realc;am, comumente, 0 fato de que a
populac;ao idosa tende a aumento significativo nos
proximos anos.

\

CONSIDERANDO, ademais, os subsldios da reuniao de
trabalho realizada entre os senhores Promotores de JU'tic;a
do Nucleo do Idoso e 0 senhor Secretario de Trabalh
Desenvolvimento Social- STDS no ultimo dia 18
novembro de 2013.



CONSIDERANDO que incumbe ao Ministerio Publico a
missao constitucional de protec;ao e defesa dos interesses
difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito
dos Poderes Publicos e dos servic;os de relevancia publica
aos direitos assegurados na Constituic;ao Federal,
promovendo as medidas necessarias a sua garantia
(art.129, incisos II e III c/c art.197, da Constituic;ao Federal
e art. 50, inciso V, allnea "a" da Lei Complementar nO
75/93) :

RESOLVEM CELEBRAR 0 presente
A1USTAMENTO DE CONDUTA, com

TERMO DE
fundamento no

artigo 50, § 60, da Lei Federal nO 7.347, de 24 de julho de
1985 (Lei da Ac;ao Civil Publica), alterado pelo art. 113, §
6°, da Lei Federal nO 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor), de conformidade com
as clausulas e condic;5es seguintes:

CLAuSULA la: 0 COMPROMISSADO compromete-se, no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura
do presente termo, a retomar as obras de reforma da
Unidade de Abrigo dos Idosos, elaborando urn
cronograrna de execuc;ao que sera enviado ao Nucleo
da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiencia do Ministerio
Publico Estadual.

2004.

CLAUSULA 2a: 0 COMPROMISSADO compromete-se, no
prazo de 240 (duzentos e quarenta ) dias, a contar a
assinatura do presente terrno, a adequar a Unidade d
Abrigo dos Idosos as Resoluc;5es da Direto Colegiada
ANVISA nO 283/2005 e nO 216,



CLAuSULA 3°: 0 descumprimento deste termo de ajuste
sujeitara 0 ESTADO DO CEARA, atraves da Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento Social- STDS, pelo seu
Representante legal as seguintes sanc,;5es:

I - pelo descumprimento da clausulas, a multa sera de R$
500,00 (quinhentos reais), a cada dia de atraso na
retomada das obras de reforma da Unidade de Abrigo
dos Idosos, ora pactuado, sem prejulzo das medidas
pertinentes aos agentes publicos que por ac,;a%missao
derem causa a dana ao erario;

CLAuSULA 4a: 0 presente termo sera encaminhado,
depois de colhidas as assinaturas, ao Conselho Superior do
Ministerio Publico do Estado do Ceara, consoante disp5e a
Legislac,;aovigente.

CLAuSULA sa: As multas pactuadas serao revertidas ao
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO
DO CEARA - FDID;

E, assim, firmam 0 presente TERMO DE AJUSTE DE
CONDUTAS 0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CEARA e 0 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, atraves da
Secreta ria do Trabalho e Desenvolvimento
STDS, que vai por todos assinado.

Fortaleza (CE), 04 de dezembro de 2013.



J~~i;ginIO Clementino::------
Secretario do Trabalho e Desenvolvimento Social-
STDS, do Es do do Ceara.

Promotora de Justic;a. ag~~C

"da

P~motor de Justic;a

~sia Menezes
Promotora de Justic;a


