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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, representado 

pela Promotora de Justiça titular do cargo de 11º Promotor de Justiça de 

Santarém, Larissa Brasil Brandão e pela Promotora de Justiça titular do cargo 

de 9º Promotor de Justiça de Santarém, Maria Raimunda da Silva Tavares, 

neste ato denominado COMPROMITENTE e o MUNICÍPIO DE 
SANTARÉM/PA, neste ato denominado Compromissário I, representado por 

seu Prefeito, Sr. Alexandre Raimundo Vasconcelos Wanghon, a CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES, neste ato denominada Compromissário II, 

representada por seu Presidente, Sr. Reginaldo da Rocha Campos, 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, neste ato 

denominado Compromissário III, representado por seu Inspetor em Santarém, 

Daniel Guimarães Simões, CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E 
URBANISMO, neste ato denominado Compromissário IV, representado por 

Ney Floriano de Lalor Imbiriba, celebram o presente TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, referente à disposição de calçadas no 

Município de Santarém, tendo em vista os fatos abaixo relacionados. 

 

I. DAS CONSIDERAÇÕES 
 

CONSIDERANDO que está em tramitação, perante o cargo de 

11º Promotor de Justiça de Santarém, o Inquérito Civil nº 001706-031/2015, 

que visa apurar as condições de acessibilidade no município de Santarém; 
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CONSIDERANDO que no curso do referido inquérito foi expedida 

a recomendação nº 003/2015, determinando ao município de Santarém que 

adote medidas efetivas de fiscalização, policiamento e sanção no sentido de 

desobstruir as calçadas do município a fim de garantir a acessibilidade, 

devendo providenciar a retirada de todas as barracas, trailers e congêneres 

localizadas nas calçadas, bem como materiais de construção, entulhos e 

congêneres;   

 
CONSIDERANDO que no curso de referido inquérito foi expedida 

a recomendação nº 004/2015, determinando ao município de Santarém a 

efetiva fiscalização, policiamento e sanção dos casos referentes a veículos 

estacionados nas calçadas, bem como restauração e nivelamento dos meios 

fios rebaixados indevidamente para esse fim; 

 

CONSIDERANDO que tais recomendações visam garantir o 

cumprimento do art. 5º, XV, art. 227, § 2º, art. 244 da Constituição Federal; art. 

2º, I, II da Lei nº 10.098/2000;  art. 15 e art.16 do Decreto 5.296/2004; art. 26, I, 

art. 181, VIII, art. 182, VI do Código Nacional de Trânsito; art. 50, I e II, art.  91, 

I e VIII e art. 112 do Código de Postura do Município; 

 

CONSIDERANDO que no curso do referido inquérito entrou em 

vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) com inúmeros 

dispositivos referentes à acessibilidade que devem ser observados e 

cumpridos, em especial o capítulo I, do título III, que trata especificamente do 

tema e as alterações introduzidas na Lei nº 10.098/2000, em seu art. 3º; 

 

 CONSIDERANDO que com o advento da Lei nº 13.146/2015 

houve alteração do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, incluindo o inciso IX, para 

considerar ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão que 
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deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na 

legislação; 

CONSIDERANDO que no curso do aludido Inquérito foram 

realizadas diversas reuniões visando equacionar com o Executivo e o 

Legislativo municipais, bem como entidades de classe, a questão da 

desobstrução das calçadas do município de Santarém, dentre as quais, 

sobressai-se a datada de 03 de março de 2016, com participação também do 

segmento empresarial apontando impactos da vedação de se estacionar nas 

calçadas especificamente situadas a margem da Rodovia BR 163 

Santarém/Cuiabá, perímetro urbano; 

 

CONSIDERANDO que na reunião datada de 21 de março de 

2016, com representação do Município de Santarém, Câmara de Vereadores, 

Associação Comercial de Santarém, Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia, Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, Comissão de 

comerciantes da Avenida Cuiabá, Associação dos Deficientes Visuais do Baixo 

Amazonas, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria de Mobilidade e 

Trânsito, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes, verificou-se a necessidade de aprofundar a discussão, para 

que, com parâmetros técnicos, seja contemplada legislação específica apta a 

regular e efetivar o cumprimento da acessibilidade; 

 
CONSIDERANDO que a instrução dos autos de inquérito civil tem 

também por finalidade acompanhar o aprofundamento da discussão para 

adequação da legislação municipal, com regras específicas à temática de 

calçadas, com objetivo de se tornar mais exequível, posto a legislação 

municipal atual disciplinar apenas de forma genérica a questão das calçadas 

do Município de Santarém; 
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CONSIDERANDO que até a publicação de lei específica e 

pormenorizada exige-se um lapso temporal relativo, considerando as fases 

essenciais, dentre as quais o amplo debate, exigindo assim que se garanta de 

imediato o respeito ao cumprimento da acessibilidade, sendo consenso das 

instituições acerca de se efetivar imediata garantia; 

 
CONSIDERANDO que o Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Pará e Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

asseveram o interesse em congregar os associados em Santarém para que, no 

desenvolvimento de suas atividades profissionais, se pautem pelo cumprimento 

das normas pertinentes à acessibilidade;  

 
CONSIDERANDO que a Associação Comercial de Santarém 

comunga do entendimento que se faz necessário garantir acessibilidade como 

forma de efetivar direito constitucional; 

 
CONSIDERANDO que a Associação dos Deficientes Visuais do 

Baixo Amazonas e a Associação dos Deficientes Físicos de Santarém 

participam ativamente das reuniões realizadas pelo Ministério Público e 

clamam pela efetivação dos direitos relativos à acessibilidade, em especial no 

que tange às calçadas do município e a necessidade de uma legislação mais 

específica e pormenorizada tratando o tema;  

 

CONSIDERANDO, conforme dispõe o artigo 127 da Constituição 

Federal de 1988, que o Ministério Público “é instituição permanente, essencial 

à função jurisdicional do Estado, e incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais 

indisponíveis”; 
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CONSIDERANDO que o artigo 37 da Carta Magna Pátria dispõe 

que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos poderes 

obedecerá aos princípios ali dispostos, entre os quais, o da MORALIDADE, 

LEGALIDADE, EFICIÊNCIA e outros correlatos, devendo assim o Município de 

Santarém guiar-se por tais ditames, que devem ser entendidos na forma de 

regras de observância de caráter permanente e obrigatório; 

 
CONSIDERANDO que a discussão em comento abrange direitos 

difusos, resta claro o interesse do Órgão Ministerial em integrar a comissão 

para discussão da referida legislação; 

 

RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA com fundamento no art. 5°, § 6°, da Lei 
7.347/85, nos seguintes termos: 

 

II. DAS CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Compromissário I assume a 

obrigação de fazer o encaminhamento do Projeto de Lei ao Poder Legislativo, 

no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do 

presente Termo de Ajustamento de Conduta, que trate de forma pormenorizada 

a questão da construção e utilização das calçadas do município de Santarém, 

com estrita observância das normas técnicas da NBR9050; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – O Compromissário II assume a 

obrigação de discutir e aprovar o Projeto mencionado na cláusula primeira no 

prazo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento do Projeto de Lei 

encaminhado pelo Poder Executivo, com estrita observância das normas 

técnicas da NBR 9050; 
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CLÁUSULA TERCEIRA –  Que no prazo de transição, até a 

publicação da Lei citada na Cláusula Primeira, os Compromissários pactuam as 

seguintes cláusulas como forma de se garantir o cumprimento da 

acessibilidade, em especial nas calçadas do Município de Santarém: 

 

3.1. A construção, a reforma e a conservação das 

calçadas, bem como a instalação de equipamentos e mobiliário 

urbano, arborização, sinalização, entre outros permitidos por lei, 

devem garantir o deslocamento de qualquer pessoa pela via pública, 

independente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou 

percepção, com autonomia e segurança, assegurando-se o 

cumprimento dos seguintes princípios: 

3.2.1.  Acessibilidade: possibilidade e condição de 

alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, 

bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 

uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como 

na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

3.2.2. Segurança: as calçadas e travessias deverão ser 

projetadas e implantadas de modo a evitar possíveis acidentes, 

minimizando as interferências ocasionadas pela instalação dos 

equipamentos e mobiliário urbano, arborização, sinalização, 

publicidade, tráfego de veículos e edificações, possibilitando rotas 

acessíveis, concebidas de forma contínua e integrada entre 

destinos, incluindo as moradias, os equipamentos, espaços e 

serviços públicos, o comércio e o lazer; 

3.2.3. Continuidade e utilidade: a calçada deverá servir 

como rota acessível ao cidadão, de forma contínua e facilmente 
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perceptível, proporcionando segurança, conforto e qualidade 

estética, bem como estimular sua utilização e facilitar os destinos;  

3.2.4. Desenho adequado: as calçadas deverão ser 

projetadas para o aproveitamento máximo dos benefícios, buscando 

reduzir custos de construção e reforma, respeitando as 

especificações das normas técnicas pertinentes (NBR 9050) e do 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB, privilegiando o trânsito de 

pedestres, além de caracterizar o entorno e o conjunto de vias com 

identidade e qualidade no espaço, contribuindo na qualificação do 

ambiente urbano e na adequada geometria do sistema viário;  

3.2.5. Estética e harmonia: os desenhos das calçadas 

deverão harmonizar-se com seu entorno, inclusive nos 

equipamentos urbanos, como praças e prédios públicos.  

3.3. As calçadas devem ser compostas, minimamente 

por: meio-fio/guias, faixa de serviço e faixa livre. A faixa livre e a 

faixa de serviço compõe o denominado passeio público definido no 

Código Nacional de Trânsito e no art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 

10.098/2000. 

3.3.1. meio-fio: deverá acompanhar o “grade” da rua, 

sem ressaltos ou arestas.  

3.3.2. faixa de serviço: é localizada contígua ao meio-

fio, destinada à instalação de equipamentos e mobiliário urbano, 

arborização, sinalização e outras interferências, tais como 

equipamentos de infraestrutura, tampas de inspeção, grelhas de 

drenagem, lixeiras, iluminação pública e eletricidade, rebaixamento 

de guia para acesso de veículos nas edificações, postos de 

combustíveis e serviços, devendo ter largura mínima de 0,75m 

(setenta e cinco centímetros), não podendo interferir na largura e/ou 

inclinação da faixa livre. A implantação dos equipamentos urbanos 

na faixa de serviço deverá seguir as disposições constantes no 
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Código de Obras e Postura do município de Santarém, observadas 

as regras de acessibilidade da NBR 9050.  

3.2.3. Faixa livre: é localizada contígua à faixa de 

serviço, destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres, 

sem obstáculos térreos ou aéreos, equipamentos e mobiliários 

urbanos ou de infraestrutura, arborização, floreiras, estacionamento 

de bicicletas, rebaixamento de guias para acesso de veículos, 

marquises, faixas e placas de identificação, toldos, luminosos ou 

qualquer outro tipo de interferência permanente ou temporária, 

devendo atender às seguintes características: 

3.2.3.1. possuir superfície contínua, regular, firme e 

antiderrapante sob qualquer condição;  

3.2.3.2. não possuir mudança de níveis ou inclinações, 

que dificultem o trânsito seguro de pedestres;  

3.2.3.3. ter inclinação longitudinal acompanhando o 

“grade” da rua, alinhada ao topo da guia;  

3.2.3.4.  ter inclinação transversal máxima de 3% (três 

por cento);  

3.2.3.5. possuir largura mínima admissível de 1,20m 

(um metro e vinte centímetros), quando a calçada possuir largura 

máxima de 2m (dois metros);  

3.2.3.6. possuir largura mínima admissível de 1,50m 

(um metro e cinquenta centímetros), quando a calçada possuir 

largura máxima de 2,75m (dois metros e setenta e cinco 

centímetros);  

3.2.3.7. possuir largura mínima admissível de 2m (dois 

metros), quando a calçada possuir largura superior a 2,75m (dois 

metros e setenta e cinco centímetros); 

3.2.3.8. nas calçadas, já consolidadas, onde não se 

possa estabelecer a largura da faixa livre na forma estabelecida nos 
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itens 3.2.3.5 a 3.2.3.7, em razão das condições de acesso ao imóvel, 

deverão ser realizadas as adaptações razoáveis, nos termos do art. 

3º, VI da Lei nº 13.146/2015, devendo a faixa livre ser de no mínimo 

1,20m (um metro e vinte centímetros) e a faixa de serviço de no 

mínimo 0,30 m (trinta centímetros); 

3.2.3.9. nas calçadas já consolidadas, cujas larguras 

sejam inferiores a 1,20 m (um metro e 20 centímetros), toda a sua 

extensão será considerada faixa livre, vedada a instalação de poste, 

salvo o já existente e os instrumentos de sinalização; 

3.2.3.10. possuir altura mínima livre de interferências, 

de 2,20m (dois metros e vinte centímetros);  

3.2.3.11. ser livre de qualquer interferência ou barreira 

arquitetônica;  

3.3.3.12. destacar-se visualmente na calçada em 

relação às outras faixas da calçada, conforme as normas da NBR 

9050;  

3.2.3.13. utilizar revestimentos que evitem vibrações de 

qualquer natureza e prejudiquem a livre circulação, principalmente 

de pessoas usuárias de cadeira de rodas;  

3.2.3.14. em alargamentos de calçadas, nas esquinas, 

a rota acessível proposta pela faixa livre deverá ser preservada por 

meio de uma área de acomodação;  

3.2.3.15. ser livre de emendas ou reparos do pavimento 

e, em caso de interferências, deverá ser recomposta em toda sua 

extensão de acordo com o desenho original. 

4. Faixa de acesso: área em frente ao imóvel ou 

terreno, destinada a albergar vegetação, rampas, toldos e mobiliário 

móvel como mesas, floreiras e outros, desde que não impeçam o 

acesso aos imóveis; 
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4.1. Para existência da faixa de acesso é necessário 

que a calçada tenha largura superior a 3m (três metros). 

 
5. Nas vias em que se tenha área pública entre a 

testada do imóvel e o meio fio que assegure no mínimo 4m (quatro 

metros) para calçadas, é possível ao interessado solicitar junto ao 

município de Santarém, o uso provisório do espaço excedente, para 

fins exclusivos de estacionamento rotativo e uso de mesas e 

cadeiras, de acordo com o Código de Postura do município, desde 

que realize as adaptações da calçada às normas específicas de 

acessibilidade, de acordo com as especificações deste Termo de 

Ajustamento de Conduta e com a NBR 9050. 

5.1. Para fazer jus à autorização municipal, o 

interessado deverá comprovar o cumprimento das exigências 

necessárias para garantir a acessibilidade, resultando em emissão 

de Alvará específico pelo município de Santarém, autorizando o 

respectivo uso, nos termos do item 5. 

5.2. Que a partir da assinatura do presente TAC, os 

interessados em utilizar o espaço excedente referido no item 05 

poderão, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a título precário, 

realizar o estacionamento de veículos e a colocação de mesas e 

cadeiras no espaço excedente, desde que devidamente delimitado e 

identificado.  

5.3 Findo tal prazo (trinta dias), cessa a referida 

autorização precária, ficando o uso do denominado espaço 

excedente das calçadas condicionado à obtenção do alvará referido 

no item 5.1 e à efetivação das adaptações necessárias nas 

calçadas, a fim de atender as regras pertinentes à acessibilidade 

descritas no presente e na NBR 9050.  
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5.4. Nas áreas públicas excedentes entre a testada do 

imóvel e o meio fio, em que seja autorizado o uso provisório para 

estacionamento rotativo e uso de mesas e cadeiras de acordo com o 

item 5,  fica proibido qualquer tipo de construção, salvo calçadas. 

6. As despesas para adequação das calçadas correrão 

às expensas do proprietário ou posseiro do imóvel. 

7. Que a partir da assinatura do presente, o interessado 

em obter o habite-se deverá comprovar o cumprimento das normas 

estipuladas no presente termo de ajustamento com o fim de garantir 

a acessibilidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA: A partir da assinatura do presente TAC, as 

novas obras deverão ter calçadas com largura mínima, de acordo com a via em 

que se situa, conforme o quadro abaixo: 

 

Largura do leito carroçável de 

meio fio a meio fio 

Largura mínima da calçada de 

cada lado 

Até 7 metros 3,00 metros 

Acima de 7,00 metros 4,00 metros 

 

CLÁUSULA QUINTA - Que o Conselho Regional de Engenharia 

e  Agronomia e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Município de 

Santarém, a partir da assinatura do presente TAC, comunicarão ao Município 

de Santarém as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou os 

Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), concernentes à execução de 

obras, reformas e congêneres, que forem realizados, até o dia 10 (dez) do mês 

subsequente aos referidos registros; 

 

CLÁUSULA SEXTA-  Que o Conselho Regional de Engenharia e  

Agronomia e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Município de 
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Santarém, a partir da assinatura do presente TAC, quando no exercício de 

suas funções fiscalizadoras, comunicarão ao Município de Santarém, no prazo 

de 72 (setenta e duas) horas, as obras, reformas e congêneres que estejam 

sendo realizadas sem o devido alvará do município, assim como o nome do 

respectivo responsável técnico; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA –  Que o Município de Santarém, a partir da 

assinatura do presente TAC, deverá comunicar ao Ministério Público as obras, 

reformas e congêneres que estejam sendo executadas em desacordo com as 

regras de acessibilidade, devendo ser remetido relatório indicando as 

incongruências constatadas quando da fiscalização, bem como a identificação 

do responsável técnico, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis; 

 
CLÁUSULA OITAVA- O descumprimento injustificado por parte 

do Compromissário I, quanto ao compromisso assumido na Cláusula Primeira, 

qual seja, encaminhamento à Câmara Municipal do Projeto de Lei em até 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do presente Termo de 

Ajustamento de Conduta, acarretará o pagamento de multa pessoal a ser 

suportada pelo Exmo. Prefeito Alexandre Raimundo Vasconcelos Wanghon, na 

ordem de R$1.000,00 ( Hum mil reais) por dia de atraso; 

 
CLÁUSULA NONA - O descumprimento injustificado por parte do 

Compromissário II, quanto ao assumido na Cláusula Segunda, acarretará o 

pagamento de multa pessoal a ser suportada pelo Exmo. Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores, Reginaldo da Rocha Campos, na ordem de 

R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso;  

 
CLÁUSULA DÉCIMA –  O descumprimento injustificado por parte 

dos Compromissários III e IV, quanto ao assumido nas Cláusulas quinta e 

sexta, sujeitarão o Inspetor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
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de Santarém e o representante do Conselho Regional de Arquitetura e 

Urbanismo ao pagamento de multa pessoal no montante de R$ 1.000,00 (hum 

mil reais) por cada comunicação que deixar de ser realizada ao município de 

Santarém; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- As multas previstas no 

presente Termo serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções penais, 

civis e administrativas que forem cabíveis, devendo ainda ser atualizadas 

monetariamente no momento de seu pagamento judicial ou extrajudicial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A fiscalização do 

cumprimento das obrigações constantes deste Termo será realizada pela 11ª 

cargo de Promotor de Justiça de Santarém, de ofício. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca 

Santarém para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios que versem sobre a 

questão do objeto deste Termo.  

 

E, por estarem assim combinados, firmam o presente TAC em 

duas vias de igual teor, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, na 

forma do Art. 5º, § 6º da Lei 7.347/85. 

 

Santarém/PA,  14 de abril de 2016. 

 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
COMPROMITENTE 
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MUNICÍPIO DE SANTARÉM 

COMPROMISSÁRIO I 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
COMPROMISSÁRIO II 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
Compromissário III 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETUTA E URBANISMO 
Compromissário IV 

 

 

Testemunhas: 

 

 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM 
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ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO BAIXO AMAZONAS 
 
 
 
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SANTARÉM 


