MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria do Trabalho no Município de,URUGUAIANA
Rua Bento Wirtins.2497 - sala laa02 • El Man Fias, Casta. URUGUAIANARS.CEP975-10-901 Faro 55)3911-34O3

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA N2 47.2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO — PROCURADORIA DO TRABALHO
NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, por seu órgão, a Exma. Procuradora do
Trabalho Doutora Laura Freire Fernandes, toma o presente TERMO DE AJUSTE
DE CONDUTA, nos autos do [C 0001842016.04.005/5, com fulcro no art. S, § 69,
dá Lei 7.347/85, de MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, CNPJ 88.131.164/0001-07,
com sede na Rua 'Quinze de Novembro, 1882, Uruguaiana/RS, neste ato
presentada pelo Prefeito Municipal, Sr. Ronnie Peterson Colpo Mello; acompanhado:
do Procurador Geral do Município, Dr. Edson Roberto Correa Pereira Júnior,
OAB/RS n 65.482, assumindo, sob as penas da lei, as seguintes obrigações:
I - DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS: "
Cláusula l - O Município de Uruguaiana compromete-se anão
permitir, não tolerar e não submeter seus servidores e estagiários a situações' que
evidenciem assédio 'sexual, causador de dano à personalidade, à dignidade,
intimidade, à integridade física e/ou psíquica dos servidores ou estagiários que lhe
prestem serviços, garantindo-lhes tratamento digno e compatível com sua condição
humana, consoante a diretriz expressa no art. 1°, III, da Constituição da República.
Para tanto, adotará, no mínimo, as medidas previstas nas cláusulas subsequentes.
Parágrafo primeiro - Constitui assedio sexual no trabalho, para os
fins da clauSula primeira, a atitude provocadora que tenha por finalidade obter
vantagem sexual; bem como conduta com objetivo de prejudicar o desempenho da
vítima no trabalho ou criar uma situação ofensiva, hostil, de intimidação ainda que
sem a finalidade sexual e sem a hierarquia com o assediado. Pode-se manifestar
por meios ou palavras de cunho sexual, gestos. imagens, e-mails, sons, não sendo
essencial a conduta física ou o contato com a vítima. .
Parágrafà segundo - O assédio sexual, para fins trabalhistas e do
presente ajuste, não está adstrito ao tipo penal do art. 216-A da Código Penal e inclui
tanto o assédio sexual por intimidação quanto o assédio sexual sob a forma de
chantagem "qui pro quo", ,ou seja, a pressão, a insistência para obter vantagem
sexual.
Cláusula 22- O compromissário compromete-se a .realizar junto
aos servidores e estagiários, nos próximos 06 (seis) meses, evento em formato de
palestra ou outro que atenda a finalidade aqui proposta, destinado à conscientização
e à prevenção de episódios de assédio sexual no ambiente de trabalho, com

emissão de certificado de participação e lista de presença que ateste a relação de
participantes.
Parágrafo único - O primeiro cumprimento desta cláusula deverá
ser comprovado em até 30/07/2018.
Cláusula 3 -O com promissário compromete-se a estabelecer
canal de • comunicação para orientar, receber e investigar denúncias de
irregularidades no ambiente de trabalho, inclusive assédio sexual, com
processamento imediato e sigiloso de eventuais práticas na Administração Pública
Municipal, adotando as providências cabíveis para fazê-las cessar, punindo o
agressor e garantindo que a vitima não sofrerá retaliações pela reclamação que vier
a formalizar.
.Parágrafo único- O cumprimento desta cláusula deverá ser
comprovado em até 30/07/2018.
Cláusula 4° - O compromissado compromete-se a elaborar e
encaminhar comunicado sob a forma de cartilha (que poderá ser disponibilizada em
meio digital) a todos os seus servidores e estagiárioi sobre o assédi& sexual no
trabalho esclarecendo que os mesmos têm direito a um ambiente de trabalho
saudável, incluSivo e isento de assédio, bem como esclarecendo que o assédio
sexual não será permitido nem tolerado no âmbito da Administração Pública
Municipal, e que será disciplinarmente punido mediante sanções, inclusive quando
praticados por chefes e superiores hierárquicos.
Deverá inserir no material necessariamente que: a) o assédio
sexual pode compreender qualquer conduta de natureza sexual, tais como
comentários sexuais, piadas de duplo sentido, insinuações toques, beliscões ou
outros; b) a conduta pretérita da vítima, a forma de vestir-se ou de expressar-se são
manifestações de sua personalidade d por isso, irrelevantes para a caracterização
do assédio sexual; c) o assédio sexual nó ambiente dê trabalho é vedado,
independentemente de ser praticado por superior hierárquico ou por colega de
mesma hierarquia; d) o silêncio da vítima, por si só, não implica aceitação nem
descaracteriza a irregularidade do assédio.
.Parágráfo primeiro:
Apresentar ao Ministério Público, até
30/07/2018, copias do material entregud aos servidores e estagiários.
Cláusula 50 - O Município de Uruguaiana compromete-se a dar
ciência a todos seus servidores e estagiários do presente Termo de Ajuste de
Conduta, mediante instrumento de sua escolha — e-mails, ordens de serviço,
intranet, contracheques, etc. - Comprovando perante o MPT, no prazo de 60
(sessenta) dias

II — DA VIGÊNCIA

Cláusula 11 - O presente ate produzirá efeitos legais a partir de
sua celebração, vigendo por prazo indeterminado e podendo ser revisto a qualquer
tempo, a critério do Ministério Público do Trabalho.
III — DA MORA
Cláusula -12- O Compromissário fica constituído em mora,
independentemente de qualquer ato notificatório, a partir do descumprimento de
qualquer obrigação ora assumida.
IV - Dk MULTA,
Çláuáula 13- O descumprimento do presente Termo de Ajuste de
Conduta resultará na aplicação das multas abaixo discriminadas a cada
constatação:
a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) 'pelo descumprimento das
obrigações constantes nas cláusulas
b) • R$ 5000,00 v(cinco mil reais) pelo descumprimento das
obrigações constantes nas cláusulas 2a, 30, 4, 5a.
Cláusula 14 - O valor da multa incidente será atualizado pelo
índice de correção dos débitos trabalhistas, inclusive quanto aos juros de mora, .e
revertido ao FAT .(Fundo de Amparo ao Trabalhador), podendo ter destinação
diversa, a critério do Membro do Ministério Público do Trabalho oficiante, desde que
vise à reparação e/ou cor pensação difusa ou coletiva das lesões e • danos
perpetrados ou beneficie órgãos e entidades reconhecidamente voltados para a
proteção dos direitos sociais, cuja atividade seja de notório interesse público.
Oláuáula 15 - As multas' ora pactuadas não são substitutivas das
obrigações assumidas, que remanescem mesmo após eventual pagamento das
respectivas multas, ,além de não estarem sujeitas às limitaçõeS do art. 412 do
Código Civil, nem impedem a aplicação de outras multas pela Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego ou por quaisquer outros órgãos.

V - DA FISCALIZAÇÃO
Cláusula 16 - O cumprimento do presente COMPROMISSO
estará sujeito a fiscalização, a qualquer tempo, pelos órgãos competentes.
VI-DA EXECUÇÃO
Cláusula 17 - As partes reconhecem ao presente instrumento

Ó:SiP

eficácia è força de título executivo extrajudicial, nos termos do disposto nos ens. 59,
§69, da Lei n9 7.347/85ie 876 da CLT, estando cientes de que o não cumprimento,
parcial ou lotai, do presente COMPROMISSO ensejará sua execução forçada
perante a Justiça do Trabalho, em conformidade com o disposto nos arts. 876 e
877-A da CLT, relativamente a todas.as obrigações descumpridas e à multa.
E por estarem assim ajustadas as partes assinam o presente
'termo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Uruguaiana, 25 de janeiro de 2018.

LWREIRE FERNANEJES
Procuradora do Trabalho
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