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TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Pelo  presente  instrumento,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO 
ESTADO DE GOIÁS, por seu Promotor de Justiça ao final assinado,  RONI ALVACIR 
VARGAS, Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Catalão 
(GO), com sede na Avenida Cristiano Ayres, nº 125, Centro, Catalão (GO), denominado 
COMPROMITENTE,  e,  o  MUNICÍPIO  DE  CATALÃO,  pessoa  jurídica  de  direito 
público interno inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
sob o nº  01.505.643/0001-50,  com sede na Rua Nassim Agel,  nº  505,  Centro,  Catalão 
(GO), neste ato representado pelo Senhor DR. JARDEL SEBBA, Prefeito de Catalão,  e, 
pelo  Dr. GEORDANO PARAGUASSU PEREIRA, Procurador-Geral do Município de 
Catalão,  a SECRETARIA MUNICIPAL DO  MEIO  AMBIENTE  DE  CATALÃO, 
denominado  COMPROMISSÁRIO,  com fulcro no parágrafo 6º  do artigo 5º  da Lei  nº 
7.347/85  (regulamentado  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor  –  Lei  8078/90),  que 
acrescentou o parágrafo 6º ao art. 5º da mencionada lei, firmam o presente TERMO DE 
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA nos autos do Inquérito Civil 
Público nº 064/2010, em trâmite na 3ª Promotoria de Justiça de Catalão,  como forma de 
sanar degradação ambiental apurada no Morro de São João, bem tombado pelo patrimônio 
histórico municipal, mediante implantação de medidas protetoras.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O MUNICÍPIO DE CATALÃO reconhece a importância do Morro 
de São João para o patrimônio histórico de Catalão, bem como, a necessidade de implantar 
medidas protetoras que evitem degradação ambiental.

CLÁUSULA SEGUNDA

O MUNICÍPIO DE CATALÃO se compromete a:

1. CERCAR, no prazo de até 01 ano,  contado da presente 
data, o perímetro do Morro de São João, respeitando as divisas das casas e barracos que 
dão testada para a via existente no sopé do morro;

1.1 para  a  definição  do tipo  de  material  a  ser  usado  na  cerca 
deverão  ser  consultados  o  Conselho  Consultivo  Municipal  de  Patrimônio  Histórico  e  
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Artístico de Catalão e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Catalão;

2. PROVIDENCIAR a regularização da situação jurídica dos 
imóveis existentes no local, alternativamente, mediante as seguintes medidas:

2.1 ajuizamento pela Assistência Judiciária Municipal,  no prazo 
de até 06 meses contado da presente data,  de  ação de usucapião a favor dos posseiros 
que preenchem os requisitos da prescrição aquisitiva; ou, 

2.2 promover  a  desapropriação  direta/indenização  dos  imóveis 
situados na área do Morro de São João e que estão ocupados pelos proprietários/posseiros;

3. ELABORAR no prazo de até 01 ano contado da presente 
data, PLANO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO MORRO DE SÃO JOÃO. 

3.1 Referido  plano  deverá  contemplar  projeto  de  melhoria  das 
casas e barracos (segurança e estética) que dão testada para a via existente no sopé do 
morro,  desde  que  se  trate  de  população  de  baixa  renda  nos  termos  dos  programas 
habitacionais do Município;

3.2 A  elaboração  do  citado  plano  poderá ficar  a  cargo  da 
UFG/CAC  ou  PUC/GO,  mediante  convênio  a  ser  firmado  com  o  Município,  ou,  ser 
executada diretamente pelo Município ou terceiro contratado;

3.3 Na elaboração do referido plano deverão ser consultados o 
Conselho  Consultivo  Municipal  de  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de  Catalão  e  a  
Diocese de Ipameri;

4. SUBMETER no prazo de até 15 dias após sua elaboração, 
o  PLANO  DE  REVITALIZAÇÃO  DA ÁREA DO  MORRO  DE  SÃO  JOÃO  à 
aprovação  do  Conselho  Consultivo  Municipal  de  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de  
Catalão e da Diocese de Ipameri;

5. APRESENTAR ao Ministério Público, no prazo de 10 dias 
contado da aprovação, o  PLANO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO MORRO 
DE SÃO JOÃO;

6. BUSCAR  junto  aos  órgãos  governamentais,  instituições 
financeiras  e  empresas  locais,  recursos  para  execução  do PLANO  DE 
REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO MORRO DE SÃO JOÃO;

6.1 Fica expressamente consignado que a execução do plano de  
revitalização dependerá do competente licenciamento ambiental. 

7. INCLUIR E PREVER na  legislação  fiscal  do  Município 
(PPA, LDO e LOA) todas  as  ações  e  despesas  necessárias  à  execução das  obrigações 
assumidas no presente termo de compromisso de ajustamento de conduta; 

8. FISCALIZAR de forma permanente e constante a área do 
Morro de São João coibindo invasão e depredação do local.

8.1 Deverá o Município afixar, no prazo de 06 meses, no Morro 
de São João, no mínimo, 04 placas informativas contendo os seguintes dizeres:
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MORRO  DE  SÃO  JOÃO  –  Bem  tombado  pelo  patrimônio 
histórico do Município de Catalão, conforme Decreto nº 738, de 
07/10/1994.
Destruir, inutilizar, deteriorar ou alterar o aspecto do local caracteriza 
crime ambiental previsto nos artigos 62 e 63 da Lei 9.605/1998, cuja 
pena é reclusão de 01 a 03 anos e multa.
8.2 a afixação das placas deverá ocorrer de forma a não acarretar 
poluição visual do bem tombado.    
8.3 para  melhor  eficácia  na  fiscalização,  o  Município  poderá 

implantar monitoramento da área por meio de câmera;

 
CLÁUSULA TERCEIRA

Em caso de descumprimento, por ação ou omissão, das obrigações 
assumidas  no  presente  termo  de  compromisso,  ficará  o  COMPROMISSÁRIO 
inadimplente sujeito ao pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 
cada  descumprimento,  ao  FUNDO  MUNICIPAL  DO  MEIO  AMBIENTE  DE 
CATALÃO, independente de qualquer notificação, até o total adimplemento da obrigação 
descumprida.

Em  nenhuma  hipótese  o  pagamento  da  multa  eximirá  o 
COMPROMISSÁRIO do  cumprimento  das  obrigações,  dentro  do  tempo  e  forma 
ajustados no presente termo, que poderá ser objeto de execução específica de obrigação de 
fazer ou não fazer promovida pelo Ministério Público nos termos da Lei n.º 7.347/85.

CLÁUSULA QUARTA 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO se compromete a  interceder  junto à 
IGREJA  CATÓLICA  -  DIOCESE  DE  IPAMERI para  lavratura  da  competente 
Escritura  Pública  de  Cessão  Gratuita  de  Uso,  Irretratável  e  Irrevogável da  área  do 
Morro de São João a favor do  MUNICÍPIO DE CATALÃO,  ficando condicionado o  
uso e  a destinação da área à prévia e  escrita  autorização do Bispo responsável  pela  
DIOCESE DE IPAMERI.

CLÁUSULA QUINTA

 O  COMPROMISSÁRIO tem  pleno  conhecimento  de  que  o 
presente  TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA tem 
eficácia de título executivo extrajudicial, podendo ser executado, imediatamente, após o 
vencimento dos prazos avençados, independentemente de qualquer notificação, bastando 
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para tanto o inadimplemento.

 E para que tal compromisso possa surtir os seus legais efeitos, foi 
lavrado o presente termo que,  lido e  achado conforme,  vai  devidamente  assinado pelo 
Representante Legal do COMPROMITENTE, RONI ALVACIR VARGAS, Promotor de 
Justiça de Catalão, e pelo Representante Legal do COMPROMISSÁRIO, DR. JARDEL 
SEBBA, Prefeito de Catalão, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE 
CATALÃO,  Prof.  MARCELO  RODRIGUES  MENDONÇA e  DR.  GEORDANO 
PARAGUASSU PEREIRA, Procurador-Geral do Município de Catalão.

Catalão, 15 de julho de 2013.

COMPROMITENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS

RONI ALVACIR VARGAS
   Promotor de Justiça  

COMPROMISSÁRIO
MUNICÍPIO DE CATALÃO 

DR. JARDEL SEBBA
Prefeito de Catalão

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CATALÃO
Prof. MARCELO RODRIGUES MENDONÇA

Secretário Municipal de Meio Ambiente

DR. GEORDANO PARAGUASSU PEREIRA
Procurador-Geral do Município de Catalão

Testemunhas:

_____________________________         ___________________________
Nathália Assis Muniz         Aparecida Maria da Silva Ávila
RG nº 14340038 - SSP/MG         RG nº 3798015 DGPC/GO
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