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IC nº 116/2012

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, neste ato representado pelo Promotor de Justiça da Comarca de São José do
Campestre, Dr. Flávio Henrique de Oliveira Nóbrega, doravante denominado TOMADOR
DO COMPROMISSO, e, de outro lado, Emanoel Faustino da Silva, brasileiro, casado,
CPF nº 406.720.004-82, Prefeito Constitucional do Município de Serra de São Bento,
residente na Rua Severino Belmonte, Centro, Serra de São Bento, nº 186, doravante
denominado COMPROMISSÁRIO, 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 DO COMPROMISSÁRIO
O compromissário compromete-se, com relação ao fato investigado no IC nº
116/2012, a, no prazo de 06 meses:
Manter enfermeiro em todos os horários de funcionamento da instituição, onde são
desenvolvidas atividades de enfermagem de nível médio, em cumprimento à Lei n°

7.498/86, art. 15;
Cumprir a Resolução Cofen n° 429/2012, bem como Resolução Cofen n° 311/2007, em
seus artigos 25, 41, 54 e 71;
Elaborar as escalas de serviços da enfermagem seguindo as recomendações do conselho:
nome completo dos profissionais, número de inscrição e categoria no Coren/RN e
assinatura do enfermeiro que confeccionou a escala;
Sistematizar os serviços de enfermagem, em cumprimento à resolução Cofen n° 358/2009
que dispõe sobre a Sistematização da Assistência da Enfermagem e a implementação
do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o
cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências;
Coibir a prática da prescrição medicamentosa por parte dos profissionais de enfermagem,
nos casos não previstos na legislação vigente, em cumprimento ao Decreto n°
94.406/87, artigo 8°, inciso II, alínea e à Resolução Cofen n° 311/2007 (artigos 31 e
33);
Coibir a realização de suturas por profissionais de enfermagem, em cumprimento à
Resolução n° 278/2003;
Cumprir normas do Ministério da Saúde para funcionamento das salas de imunização;
Cumprir a Resolução – RDC N° - 15, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre requisitos
de boas práticas para processamento de produtos para saúde e dá outras providências,
bem como a Resolução COFEN n° 424/2012, que Normatiza as atribuições dos
profissionais de Enfermagem em Centro de Material e Esterilização e Empresas
Processadoras de produtos de Saúde;
Promover melhorias na estrutura física da unidade, com intuito de favorecer espaço
saudável de acolhimento e humanização para trabalhadores e usuários do Sistema
Único de Saúde;
Normatizar no serviço a obrigatoriedade da posição do número de inscrição e categoria
profissional abaixo das anotações de enfermagem em prontuários e/ou impressos
próprios, em cumprimento ao artigo 54 da Resolução COFEN n° 311/2007;
Atentar para a legislação Trabalhista vigente, não permitindo a jornada de 24
Horas;
CLÁUSULA SEGUNDA – 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 TERCEIRA – DA PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO

O não cumprimento total ou parcial, no prazo estipulado, das obrigações
estabelecidas na cláusula primeira implica multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por item descumprido, 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 José do Campestre, 13 de maio de 2013.
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