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ADMINISTRATIVO 

 

 

EM CUMPRIMENTO AO ITEM 9.4.1 DO ACÓRDÃO Nº 954/2020 – TCE – TRIBUNAL PLENO, REFERENTE AO 
PROCESSO 11628/2020, SEGUE A PUBLICAÇÃO DA TAG – TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO, 
APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS, POR INTERMÉDIO DO PROCURADOR 
SIGNATARIO RUY MARCELO ALENCAR DE MENDONÇA, TITULAR DA 7ª PROCURADORIA.  

 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO N.___/2020 – TCE/AM-MPC/AM 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor 

Auditor Substituto de Conselheiro e Relator do processo n. 10649/2020 ALBER FURTADO DE OLIVEIRA 
JÚNIOR, denominado COMPROMITENTE, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, pelo Procurador de 
Contas da 7.ª Procuradoria e Ambiental, RUY MARCELO ALENCAR DE MENDONÇA, o ESTADO DO 
AMAZONAS, representado neste ato por seu Procurador-Geral JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO 
e pelo VICE-GOVERNADOR SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL CARLOS ALBERTO SOUZA DE 
ALMEIDA FILHO, e a AGENCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS - ADAF, representada neste ato por seu Diretor Presidente ALEXANDRE HENRIQUE DE 
FREITAS ARAÚJO, com sede na Avenida Carlos Drummond de Andrade, n.1.460, Bloco “G”, ULBRA – Conj. 
Atílio Andreazza, Japiim. – CEP: 69.077-730, os três últimos denominados COMPROMISSÁRIOS. 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública previstos no art. 37 da 
Constituição Federal, e a regra constitucional prevista no inciso II do art. 37 quanto a necessidade de realização de 
concurso público pela Administração Pública para o provimento de seus cargos efetivos; 

CONSIDERANDO que é dever da autoridade competente realizar todos os procedimentos que se encontrem ao seu 
alcance para viabilizar o cumprimento de todo o arcabouço constitucional e legal em vigor; 

CONSIDERANDO que a obrigatoriedade constitucional do concurso público é uma das regras mais 
importantes e conhecidas da nossa Constituição, eis que por meio dela se concretiza o ideal do regime 
democrático, ou seja, o de dar oportunidades iguais a todos os indivíduos que desejam ingressar no serviço 
público, além de ser importante instrumento para seleção dos mais capacitados para o exercício da função 
pública;  

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 8.429/1992, “os agentes públicos de qualquer nível ou 
hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos”; 
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CONSIDERANDO as competências atribuídas aos Tribunais de Contas pelos artigos 70 e seguintes da Constituição 
Federal de 1988, bem como as competências atribuídas ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas pelo artigo 
40 e seguintes da Constituição Estadual de 1989; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 71, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e com o art. 
40, VIII, da Constituição do Estado do Amazonas, compete ao Tribunal de Contas estabelecer prazo para que o órgão 
ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da Lei; 

CONSIDERANDO a regulamentação dada pelo art. 1.º, inciso XXVII, da Lei Estadual n.º 2.423, de 10 de dezembro 
de 1996 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), acrescido pela Lei Complementar n.º 120, de 13 de junho de 2013, que 
atribui competência ao eg. Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, de firmar com os Poderes, órgãos ou 
entidades da Administração Pública Direta e Indireta sujeitos à sua jurisdição, Termo de ajustamento de Gestão – 
TAG, destinado à regularização de atos e procedimentos; 

CONSIDERANDO os termos da Recomendação n. 16/2020 – MPC - 7.ª Procuradoria de Contas; 

CONSIDERANDO a manifestação livre e consciente de vontade do gestor, no cumprimento vinculado do 
artigo 37 da Constituição e na definição de sua escolha discricionária no sentido de dar eficiente concreção 
ao ordenamento jurídico; 

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO, com fulcro na Lei Orgânica 
Lei Estadual n. 2423/1996 (art. 42A) e na Resolução n.º 21, de 4 de julho de 2013 (regulamenta o Termo 
Ajustamento de Gestão – TAG – no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas), no qual tem 
entre si acordado as seguintes cláusulas e condições; 

TÍTULO I – DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: o presente TAG tem por objeto a definição de período e modo para a investidura 
dos candidatos habilitados em concurso promovido em 2019 pela ADAF, com classificação equivalente ao 
número de cargos vagos ofertados, bem como a cessação definitiva dos vínculos funcionais temporários 
equivalentes, entre a AADES e a ADAF, decorrentes do Contrato de Gestão 01/2015 (5.º Aditivo), conforme 
Anexo I do presente TAG.  

TÍTULO II – DAS OBRIGAÇÕES 

CLÁUSULA SEGUNDA: Os signatários do presente TAG obrigam-se à adoção das recomendações e 
providências formuladas para saneamento dos atos e/ ou fatos nos prazos aqui fixados, contados de sua 
homologação neste do Tribunal de Contas, dispensando-se notificação pessoal para constituir em mora. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: o ESTADO e a ADAF (COMPROMISSÁRIOS), por seus gestores, obrigam-se 
à: 
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a) Nomear, em até 15 (quinze) dias, 135 (cento e trinta e cinco) candidatos habilitados no 
concurso público em vigor, para os cargos ofertados da ADAF, e até o dia 15 de agosto 
do corrente, proceder à nomeação dos classificados remanescentes até o número de 
vagas oferecidas para provimento no certame, perfazendo o total de 208 (duzentos e oito) 
provimentos, observadas, rigorosamente, a ordem de classificação, as normas de 
responsabilidade fiscal com eventuais medidas financeiras compensatórias necessárias;  

b) Abster-se de renovar/prorrogar o Contrato de Gestão 01/2015 (5.º Aditivo) e de firmar 
qualquer outro que implique usurpação das atribuições de cargos efetivos, procedendo 
ao desligamento definitivo do pessoal terceirizado e encaminhando comprovação ao 
TCE/AM até o final do mês de agosto do corrente;  

c) encaminhar a este TCE/AM, no prazo de 15 (quinze) dias após a expiração dos prazos 
das primeiras e das subsequentes convocações, todos os atos administrativos de 
nomeações e de investiduras em cargo efetivo; 

d) Manter arquivo específico de documentos relativos ao presente TAG para eventual 
inspeção por este Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 

Parágrafo único. Na eventual superveniência de fato extraordinário, imprevisível, de difícil superação, 
alheio à vontade das partes, que modifique o estado financeiro-orçamentário do Estado, inclusive, a queda 
significativa de arrecadação, o cronograma de nomeação e o quantitativo de pessoal a admitir será revisto, 
mediante petição motivada ao TCE/AM dos COMPROMISSÁRIOS com demonstrativo do fato.  

TÍTULO III – DAS SANÇÕES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTIPULADAS 
NESTE TERMO 

CLÁUSULA QUARTA: O descumprimento imotivado das obrigações e metas pactuadas neste TAG 
ensejará a aplicação da multa administrativa do artigo 54 da Lei Estadual n.º 2.423/96, no valor de R$ 
21.920,64 (50%), contra os gestores responsáveis, na medida de suas atribuições, sem prejuízo a outra multa e 
demais sanções pelo ato irregular mérito do processo principal, assegurados o contraditório e ampla defesa 
mediante notificação. 

 

TÍTULO IV – DAS HIPÓTESES E EFEITOS DA RESCISÃO 

CLÁUSULA QUINTA: Dar-se-á a rescisão do presente TAG pelo descumprimento dos termos avançados, 
pelo decurso do prazo estipulado sem a efetiva implementação das providências correspondentes às 
obrigações estipuladas no Ajustamento de Gestão, inclusive em razão do não atendimento quanto ao envio 
de documentos comprobatórios solicitados pelos Órgãos Técnicos, Assessoria do Relator e Ministério 
Público de Contas, no âmbito do monitoramento do ajuste. 

CLÁUSULA SEXTA: Na hipótese de ocorrer a rescisão do presente TAG, por descumprimento parcial ou 
integral dos seus termos, considerar-se-á antecipadamente finalizado o prazo de ajuste pactuado, 
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passando a se exigir desde logo dos signatários a regularização dos atos que deram causa à celebração, 
continuidade do processo sancionador e aplicação da cláusula penal (aplicação de multa e demais sanções 
na forma da lei). 

TÍTULO V – DO PRAZO PARA MONITORAMENTO DAS METAS E OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA SÉTIMA: O cumprimento das obrigações e metas assumidas pelos signatários do TAG será 
monitorado pela unidade técnica especializada do TCE/AM, com apoio da Assessoria do Conselheiro-
Relator, a contar da homologação deste instrumento até a expiração do prazo estabelecido entre as partes, 
dando-se ciência dos relatórios ao Ministério Público de Contas e ao Relator. 

CLÁUSULA OITAVA: Poderá haver promoções do Ministério Público de Contas, as quais serão 
previamente avaliadas pelo Conselheiro-Relator acerca da pertinência das medidas. 

 

TÍTULO VI – DA DECLARAÇÃO DE ADESÃO 

CLÁUSULA NOVA: Os signatários declaram expressa adesão aos termos, obrigações e metas estipulados 
neste TAG. 

TÍTULO VII – DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA: A Homologação do presente TAG terá sua integra publicada no Diário Oficial 
Eletrônico do TCE/AM, para fins de eficácia. 

 

TÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos termos do §3.°, do artigo art. 1°, da Resolução nº 21/2013-TCE/AM, 
a homologação deste TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO, enquanto em execução, acarreta para o 
COMPROMISSARIO a renúncia ao direito de questionar perante o Tribunal de Contas os termos ajustados. 

Parágrafo único - A assinatura deste Termo de Ajustamento de Gestão revoga e torna sem efeito qualquer 
outro termo firmado pelas mesmas partes e com o idêntico objetivo. E, por estarem, COMPROMITENTE e 
COMPROMISSÁRIOS assim acordados, vai o presente termo de ajustamento por todos devidamente 
assinado, em 03 (três) vias de igual teor. 

 

 
 


