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IC - Inquérito Civil n.o 06.2010.00004021-6

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTAS n.O 0008/2015/01PJ/SBS

Por intermédio do presente instrumento, o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, representado pelo Promotor de Justiça
titular da 1.a Promotoria de Justiça de São Bento do Sul, e o MUNiCíPIO DE SÃO
BENTO DO SUL, representado pelo Prefeito Dr. Fernando Tureck, nestes autos
de Inquérito Civil n.o 06.2010.00004021-6, autorizados pelo artigo 5.°, § 6.°, da
Lei n.o 7.347/85 e artigo 89 da Lei Complementar Estadual n.o 197/2000, e:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação
ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da coletividade
(art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o artigo 129, inciso li, da Constituição
Federal determina competir ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o artigo 82, incisos I e VII, alínea "a", da Lei
Complementar Estadual n'o 197/2000, impõe ao Ministério Público promover a
defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,
devendo garantir o seu respeito pelos poderes estaduais e municipais;
CONSIDERANDO que o artigo 3.° da Lei n.o 7.853/89 legitima
Ministério Público a propor ações civis públicas destinadas à proteção
interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência;
CONSIDERANDO que por ter sido aprovado pelo Con
Nacional na forma do artigo 5.°, § 3.°, da Constituição Federal, conforme
ereto
Legislativo n.o 186/2008, a Convenção Internacional sobre os Direit s da
Pessoas com Deficiência se constitui em norma com força constitucional;
CONSIDERANDO ter o Decreto Presidencial n.o 6
promulgado, em 25 de agosto de 2009, aquela Convenção Internacion
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo;
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CONSIDERANDO fixar o artigo 9.°, "1 ", "ai., da Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o compromisso dos
Estados signatários da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência a tomarem as medidas apropriadas para assegurar às pessoas
com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, bem como a
outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona
urbana como na rural, com a adoção, sem prejuízo de outras medidas, da
identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, em
edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas,
inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho;
CONSIDERANDO que diante do previsto no artigo 20, "1", 11 ali , da

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, os
Estados signatários daquele ajuste firmaram o compromisso de tomarem medidas
efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com
a máxima independência possível, facilitando a movimentação delas na forma e
no momento em que quiserem e a custo acessível;
CONSIDERANDO ser competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, consoante dispõe o
artigo 23, inciso 11, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ter a União, os Estados e o Distrito Federal
competência concorrente para legislar sobre a proteção e integração social das
pessoas portadoras de deficiência, forte no artigo 24, inciso XIV, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabeleceu em seu
artigo 30, inciso V, como competência dos Municípios organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
CONSIDERANDO que o artigo 244 da Constituição Federal e ê
que a lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso R bli o
e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de ara tir
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência (artigo 227, § 2.°, a C );
CONSIDERANDO que o artigo 2.° da Lei n.o 7.853/89 mpõ ao
Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas portadoras de d iciê cia
pleno exercício de seus direitos básicos, decorrentes da Constituição e d lei,
que propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico, sendo
e a ár a
das edificações o inciso V, "a", daquele dispositivo legal determina ad ão a
execução de normas que garantam a funcionalidade das edifica õe e ias
públicas, que evitem ou removam óbices às pessoas portadoras d d ficiê cia,
permitam o acesso destas a edifícios, logradouros e aos meios de tra
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CONSIDERANDO dispor a Lei n.o 10.048/2000 em seu artigo 2.°
que as empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte
coletivo deverão reservar assentos, devidamente identificados, aos idosos,
gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas
acompanhadas por crianças de colo;
CONSIDERANDO ter o artigo 5.°, § 2.0, da Lei n.o 10.048/2000,
imposto aos proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização o prazo
de cento e oitenta dias, a contar da regulamentação da mencionada Lei, para
proceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras
de deficiência, o que, por sua vez, restou efetivado por intermédio do Decreto n.o
5.296/2004, em 03/12/2004;
CONSIDERANDO que em relação a acessibilidade nos veículos de
transporte coletivo, o artigo 16 da Lei n.o 10.098/2000 dispõe que deverão cumprir
os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas;
CONSIDERANDO que ao regulamentar as Leis n.o 10.048/2000 e
n.o 10.098/2000, o Decreto n.o 5.296/2004 estabeleceu no artigo 2.°, incisos I e 11,
ficarem sujeitos ao cumprimento de suas disposições, sempre que houver
interação com a matéria nele regulamentada, a aprovação de projeto de natureza
arquitetônica e urbanística, de transporte coletivo e a outorga de concessão,
permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza;
CONSIDERANDO estabelecer o artigo 2.°, inciso 11, do Decreto n.o
5.296/2004 ficarem sujeitos ao cumprimento de suas disposições a outorga de
concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza, sempre
que houver interação com a matéria nele regulamentada;
CONSIDERANDO dispor o artigo 12 do Decreto n.o 5.296/2004 que
em qualquer intervenção nas vias e logradouros plJblicos, o Poder Público e as
empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos servi
deverão garantir o livre trânsito e a circulação de forma segura das pessoa em
geral, especialmente das pessoas portadoras de deficiência ou com mobil" ade
reduzida, durante e após a sua execução, de acordo com o previsto em
rma~
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste Decr to; /
I

CONSIDERANDO determinar o artigo 16 do Decreto n.o 5. 96/20P
que as características do desenho e a instalação do mobiliário urba o de",
garantir a aproximação segura e o uso por pessoa portadora de deficiê cia vi u I,
mental ou auditiva, a aproximação e o alcance visual e manual para s pe
s
portadoras de deficiência física, em especial aquelas em cadeira de rod , a
circulação livre de barreiras, atendendo às condições estabelecidas as or
técnicas de acessibilidade da ABNT;
CONSIDERANDO dispor o artigo 31 do Decreto n.o 5.29
para os fins de acessibilidade aos serviços de transporte c tivo

fls. 71

•

M?SC

MINISTÉRIO PÚBLICO

Santa Catarina

1.a Promotoria de Justiça de São Bento do Sul

aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes desses serviços os veículos,
terminais, estações, pontos de parada, vias principais, acesso e operação;
CONSIDERANDO ser o governo municipal a instância pública
responsável pela concessão e permissão dos serviços de transporte coletivo
municipal, conforme observa o artigo 33 do Decreto n.o 5.296/2004;
CONSIDERANDO definir o artigo 34 do Decreto n.o 5.296/2004 que
os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis quando todos os
seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo
o conceito de desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e
autonomia por todas as pessoas, assim como fixar em seu parágrafo único que a
infra-estrutura de transporte coletivo a ser implantada a partir da publicação do
Decreto em tela (03/12/2004), deverá ser acessível e estar disponível para ser
operada de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida;
CONSIDERANDO que o artigo 35 do Decreto Federal n.o
5.296/2004 determina aos responsáveis pelos terminais, estações, pontos de
parada e veículos, no âmbito de suas competências, assegurar espaços para
atendimento, assentos preferenciais e meios de acesso devidamente sinalizados
para o uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;
CONSIDERANDO que o artigo 36 do Decreto n.o 5.296/2004 impõe
obrigação às empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias
públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no
âmbito de suas competências, de garantir a implantação das providências
necessárias na operação, nos terminais, nas estações, nos pontos de parada e
nas vias de acesso, de forma a assegurar as condições previstas no art. 34 deste
Decreto, assim como autorizar a colocação do "Símbolo Internacional de Acessou
após certificar a acessibilidade do sistema de transporte;
CONSIDERANDO caber às empresas concessionárias
permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviç s
de transportes coletivos assegurar a qualificação dos seus profissionais para ue
prestem atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou om
mobilidade reduzida, forte no artigo 37 do Decreto n.o 5.296/2004;
CONSIDERANDO ter o artigo 38, §§ 2.°, 3.° e 4.°, do Dec eto n.
5.296/2004 estipulado que a substituição da frota por veículos acessíve s pel s
empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo rodov' , rio rse-á de forma gradativa, conforme prazo previsto nos contratos de con ess - e
permissão, de modo que a frota de veículos de transporte coletivo rodo iári e
infra-estrutura dos serviços deverão estar totalmente acessíveis no praz m i
de cento e vinte meses a contar da data de publicação do Decret e t a
(03/12/2004), devendo ser priorizado o embarque e desembarque do
suá,.; os
em nível em, pelo menos, um dos acessos do veículo;
.1
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CONSIDERANDO ser a ABNT NBR 9.050 a norma fixadora dos
critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto,
construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade;
CONSIDERANDO ser a ABNT NBR 14.022 a norma fixadora dos
parâmetros e critérios técnicos de acessibilidade a serem observados em todos
os elementos do sistema de transporte coletivo de passageiros de características
urbanas, de acordo com os preceitos do Desenho Universal;
CONSIDERANDO dispor a Lei Orgânica Municipal em seu artigo
8.°, inciso VI, competir ao Município, em seu território, regulamentar os serviços
públicos, em especial o serviço de transporte coletivo normal e especial;
CONSIDERANDO que o artigo 174 da Lei Orgânica Municipal
estabelece caber ao Poder Público, bem como à família, assegurar à criança, ao
jovem, ao idoso e da pessoa com deficiência, com absoluta prioridade, o direito à
vida, a saúde, a alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão;
CONSIDERANDO fixar o artigo 178 da Lei Orgânica Municipal
competir ao Município suplementar a Legislação Federal e Estadual, dispondo
sobre a proteção à infância, à juventude e às pessoas portadoras de deficiência,
garantindo-lhes o acesso a logradouros, edifícios públicos e veículos de
transporte coletivo;
CONSIDERANDO determinar o artigo 11, § 1.°, da Lei Municipal n.o

1.676/2006 que o projeto do passeio público das edificações deverá respeitar o
que preconizam a Lei Federal n. 10.098/00 e a NBR - 9050/2004, no qual será
exigido responsável técnico pelo cumprimento das referidas normas,
acompanhado da competente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica;
CONSIDERANDO que as disposições da Lei Municipal
2.586/2010 não se apresentaram suficientes para equacionar a questão
transporte público acessível no município São Bento do Sul;
CONSIDERANDO que as disposições da

Lei Municipa n.o
2.586/2010, por se encontrarem em posição hierarquicamente inferior às d mai
normas atinentes a acessibilidade no transporte público, atuam de or
complementar e não substitutiva àquelas;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal n.o 2.586/2010, em se
igo
2.°, estabelece a gratuidade no transporte público municipal voltados às e soas
com deficiência física que façam uso de cadeiras de rodas, permitindo p mei
do § 1.°, o acesso àqueles veículos de 1 (um) acompanhante, porém, ressaltand
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a necessidade de pagamento pelo serviço por parte do terceiro;
CONSIDERANDO que a concessão do serviço público de transporte
coletivo municipal de São Bento do Sul expirará em 25/07/2016, conforme
contrato n.o 166/96, firmado entre o Município de São Bento do Sul e a empresa
Nivaldo Stoeberl & Cia. Ltda;
CONSIDERANDO que a Lei n. 7.347/85 dispõe que o Ministério
Público pode celebrar termo de ajustamento de conduta com os interessados,
com força de título executivo extrajudicial;
CONSIDERANDO a expressa demonstração de interesse do
Município de São Bento do Sul em pactuar o que adiante segue, e que "o
compromisso de ajustamento é garantia mínima, não limite máximo de
responsabilidade" ;
RESOLVEM
celebrar
o
presente
COMPROMISSO
DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com fulcro no no artigo 5.°, § 6. 0 , da Lei n.
7.347/85, mediante os seguintes TERMOS:
CLÁUSULA 1.8 - O MUNICiplO DE SÃO BENTO DO SUL assume
a obrigação de fazer consistente em incluir entre as obrigações da permissionária
ou concessionária do serviço público de transporte coletivo, em todas as futuras
licitações e contratos de concessão ou permissão de tal espécie de serviço
público municipal, a necessidade de que todos os veículos da frota operante
sejam equipados com os sistemas de acessibilidade destinados a assegurar o
uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, de
acordo com o estabelecido na norma ABNT NBR 14.022 ou outra(s) que
venha(m) a substituí-Ia;
cLÁUSULA 2.a - O MUNICiplO DE SÃO BENTO DO SUL assume
a obrigação de fazer consistente em incluir entre as obrigações da permissionári
ou concessionária do serviço público de transporte coletivo, em todas as futu s
licitações e contratos de concessão ou permissão de tal espécie de se iço
público municipal, a necessidade de promover capacitação periódica de seus
motoristas, cobradores e outros profissionais que venham a exercer suas f nçõe
em veículos, terminais, estações e pontos de parada no que diz re eito
qualificação para prestarem atendimento prioritário às pessoas porta
de'ficiência ou com mobilidade reduzida;
a
CLÁUSULA 3. a - O MUNiCíPIO DE SÃO BENTO DO S
a obrigação de fazer consistente em adequar os terminais, estações e pon
parada dos serviços de transporte coletivo municipal existentes na áre ur
normas de acessibilidade, notadamente àquelas dispostas nas ABNT
e ABNT NBR 14.022 ou outra(s) que venha(m) a substituí-Ias, nospr
proporções abaixo:
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§ 1.° até 2 anos após a vigência do presente Ajuste de Condutas,
todos os terminais, todas as estações e, no mínimo, 10% (dez por cento) do total
de pontos de parada;
§ 2.° até 3 anos após a vigência do presente Ajuste de Condutas,
no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de pontos de parada;
§ 3.° até 4 anos após a vigência do presente Ajuste de Condutas, no
mínimo 30% (trinta por cento) do total de pontos de parada;
§ 4.° até 5 anos após a vigência do presente Ajuste de Condutas, no
mínimo 40% (quarenta por cento) do total de pontos de parada;
§ 5.° até 6 anos após a vigência do presente Ajuste de Condutas, no
mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos de parada;
§ 6.° até 7 anos após a vigência do presente Ajuste de Condutas, no
mínimo 60% (sessenta por cento) do total de pontos de parada;
§ 7.° até 8 anos após a vigência do presente Ajuste de Condutas, no
mínimo 70% (setenta por cento) do total de pontos de parada;
§ 8.° até 9 anos após a vigência do presente Ajuste de Condutas, no
mínimo 80% (oitenta por cento) do total de pontos de parada;
§ 9.° até 10 anos após a vigência do presente Ajuste de Condutas,
no mínimo 90% (noventa por cento) do total de pontos de parada;
§ 10.° até 11 anos após a vigência do presente Ajuste de Condutas.
todos os pontos de parada;

CLÁUSULA 4. 8 - O MUNICíPIO DE SÃO BENTO DO SUL assume
a obrigação de fazer consistente em observar às normas de acessibilidade,
notadamente àquelas dispostas na ABNT NBR 9.050 e na ABNT NBR 14.022, ou
outra(s) que venha(m) a substituí-Ias, em todas as construções futuras de
terminais, estações e pontos de parada para embarque e desembarque dos
serviços de transporte coletivo municipal;
CLÁUSULA 5. 8 - O MUNiCíPIO DE SÃO BENTO DO SUL assume
a obrigação de fazer consistente em observar as normas de acessibilidade,
notadamente àquelas dispostas na ABNT NBR 9.050, ou outra(s) que venha(m) a
substituí-Ias, em todas as construções futuras e reformas de vias públicas,
calçadas, passeios elou vias de acesso;
CLÁUSULA 6. 8 - O MUNiCíPIO DE SÃO BENTO DO SUL ass me
a obrigação de manter o serviço de transporte acessível, estatuído pel Lei
Municipal n.o 2.586/2010, destinando-o, preferencialmente, ao atendiment das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida que nec sita
de transporte em locais distantes, de difícil acesso elou não alcançado pel
rotas regulares do sistema público de transporte coletivo;
CLÁUSULA 7.a - O MUNiCíPIO DE SÃO BENTO DO SU as
a obrigação de fazer consistente em encaminhar, no prazo de 30 (tr' ta) di s,
projeto de Lei ao Poder Legislativo Municipal para discussão cer a da
pertinência da modificação da Lei Municipal n.o 2.586/2010, a fim de qu
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I - O direito ao transporte gratuito previsto pelo artigo 2.°
daquela norma seja concedido para até 1 (um)
acompanhante da pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida que necessite de auxílio para deslocamento;
\I - em casos de excessiva demanda, a prioridade de
atendimento do serviço de transporte acessível seja
estabelecida de acordo com os seguintes critérios:

1) residentes em locais distantes, de difícil acesso e/ou não
alcançados pelas rotas regulares do sistema público de
transporte coletivo;
2) para fins de reabilitação e tratamento de saúde;
3) para fins de educação;
4) para fins trabalho;
5) agendamento em horários fixos;
6) roteiro do veículo;
7) para fins de cultura e lazer;
CLÁUSULA 8. 8 - O MUNiCíPIO DE SÃO BENTO DO SUL assume
a obrigação de fazer consistente em encaminhar, no prazo de 30 (trinta) dias,
projeto de Lei ao Poder Legislativo Municipal para discussão a respeito da
viabilidade de modificação do artigo 1.° da Lei Municipal n.o 2.969/2012 a fim de
que o direito à isenção de tarifa aos usuários do sistema de transporte coletivo
municipal portadores de deficiência, assim definida por norma federal, seja
extendido, em hipóteses excepcionais, para pessoas integrantes de famílias que
possuem renda per capita superior a 1 (um) salário mínimo;
CLÁUSULA 9. 8 - Em caso de descumprimento injustificado de cada
obrigação estipulada nas cláusulas 1.a , 2. a , 3.a e seus parágrafos, 4. a , 5. a , 6. a , 7. a
e 8. a pelo MUNiCíPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ajustam as partes que incidirá
cláusula penal em valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), reajustada
pelo IPCA ou índice que o substitua, cujo montante eventualmente será reve . o
em benefício para ao Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados do Estad de
Santa Catarina, conforme previsto no artigo 13 da Lei 7.347/85 e na Lei Es dua
n. 15.694/11 (CNPJ 76.276.849/0001-54, Banco do Brasil, AgênCia 3582-3 Cont
Corrente 63.000-4);
cLÁUSULA 10.8 • Em caso de descumprimento injustifi ado
prazos estipulados nas cláusulas 3.a e seus parágrafos, 7. a e 8.a pelo
NICí
DE SÃO BENTO DO SUL ajustam as partes que incidirá mult no
equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no c mpri
voluntário das obrigações, valor a ser reajustado pelo IPCA ou í dice q
substitua, cujo montante será destinado ao Fundo de Reconstitui o d s ens
Lesados do Estado de Santa Catarina, conforme previsto no arti o 1
a Lei
7.347/85 e na Lei Estadual n. 15.694/11 (CNPJ 76.276.849/0001- 4, a co do
Brasil, Agência 3582-3, Conta Corrente 63.000-4);
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cLÁUSULA 11.8 - O Ministério Público do Estado de Santa Catarina
se compromete a ~ão adotar qualquer medida judicial de natureza cível contra o
MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL no tocante aos itens acordados, que se
restringe à questão da acessibilidade nos serviços de transporte coletivo urbano
de passageiros, caso os compromissos pactuados sejam cumpridos dentro dos
prazos e das condições previstas;
CLÁUSULA 12.8 • A inexecução dos compromissos previstos nas
cláusulas acima facultará ao Ministério Público a imediata execução judicial do
presente título;
CLÁUSULA 13.8 • Os signatários poderão, a qualquer tempo, diante
de eventual alteração na legislação ou se as circunstâncias exigirem, apresentar
requerimento dirigido ao Ministério Público visando a discussão de possível
aditamento deste Termo de Compromisso de Ajuste de Condutas;
CLÁUSULA 14.8 • Este título executivo não inibe ou restringe as
ações de controle, monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, nem
limita ou impede o exercício das respectivas atribuições e prerrogativas legais e
regulamentares;
CLÁUSULA 15.8 • O presente Ajuste de Condutas terá vigência
imediata;
E, por estarem compromissadas, firmam as partes este TERMO em
3 (três) vias de igual teor, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

r

~

~/I:F~dÓ/,nrreck
/ ~~/

.)

. /'
.' ,
eito do Município de/Sã..9/Bento do'Sul
ti

