T.A.C.-TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 02/2014PmJSR- São Rafael
Inquérito Civil nº 02/2014
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, neste ato representado pelo Promotor de Justiça da
Comarca de São Rafael, Dr. André Nilton Oliveira Rodrigues,
doravante denominado TOMADOR DO COMPROMISSO, e, de
outro lado, o Município de São Rafael, CGC 08.085.417/0001-06,
representado por seu Prefeito Constitucional, José Arimateia Braz,
e Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN, CNPJ: 08.334.385/0001-35, representado por seu gerente
regional o senhor, Antônio de Pádua Corcino, neste ato
representado por Jairo dos Santos Ferreira, Chefe de Operação e
Manutenção de Água da CAERN, doravante denominados
COMPROMISSÁRIOS, celebram o presente COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, em conformidade com o disposto
no artigo 5º, §6º, da Lei n. 7.347/85, no artigo 7º. da Lei n. 7.853/89
e na Resolução nº. 002/2008-CPJ/RN, mediante os termos adiante
transcritos:
CLÁUSULA
PRIMEIRA
–
DAS
OBRIGAÇÕES
DOS
COMPROMISSÁRIOS
Os compromissários comprometem-se a finalizar a obra de
abastecimento de água na Travessa José Medeiros Sobrinho até o
dia 30.05.2014.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPÍO DE
SÃO RAFAEL
O Município de São Rafael assume a obrigação de concluir os
serviços de escavação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da data de assinatura do presente termo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAERN
A CAERN assume a obrigação de fornecer o material e de assentar
a tubulação necessária à construção da rede de distribuição de
água na Travessa José Medeiros Sobrinho, no prazo previsto na
cláusula primeira.
As ligações individuais serão feitas por intermédio de solicitação
dos interessados, de acordo com os procedimentos da empresa.
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

O TOMADOR DO COMPROMISSO poderá fiscalizar a execução
do presente acordo, tomando as providências legais cabíveis,
sempre que necessário, isoladamente ou com o auxílio de outros
órgãos que possuam atribuições correlatas com o seu objeto.
CLÁUSULA QUINTA
–
DA
PENALIDADE
POR
DESCUMPRIMENTO
O não cumprimento total ou parcial, no prazo estipulado, das
obrigações estabelecidas implica multa no valor de R$ 1.000,00
(mil reais) por dia de atraso, a ser custeada solidariamente pelos
compromissários, acrescida de atualização monetária, adotando-se
para tanto os índices utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Norte para correção dos débitos judiciais, até o
adimplemento total da obrigação, independentemente da ação de
execução específica das obrigações, nos termos do disposto no
parágrafo 6º do art. 5º da Lei Federal n.º 7.347/85.
DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente compromisso de ajustamento de conduta produzirá
efeitos legais a partir de sua celebração e terá eficácia de título
executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85,
e art. 585, II, do Código de Processo Civil.
Verificadas todas as cláusulas e por estarem de acordo, firmam as
partes o presente compromisso, em 03 (três) vias originais e
idênticas, todas rubricadas e assinadas ao final.
São Rafael, 22 de maio de 2014.
José Arimateia Braz
Prefeito
Estênio Luiz Câmara
OAB/RN – 5845
Antônio de Pádua Corcino
Rep. por Jairo dos Santos Ferreira,
Chefe de Operação e Manutenção de Água da CAERN
André Nilton Oliveira Rodrigues
Promotor de Justiça

