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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O MINISTÉRIO PÚBLIco Do EsTADo DE RoNDôNIA, pelo

Promotor de Justiça Dr. MARCOS GEROMINI FAGUNDES, exercendo suas

atribuições perante a 1a Promotoria de Justiça de Buritis/Ro, e os seguintes

interessados:

COMISSAO ORGANIZADORA do evento denominado 'CAVALGADA

VIP", representada pelo Sr. Diwerveson Wilton Farias Chagas;

MUNTCIPIO DE BURITIS/RO, representado pelo Procurador do

l'1unicípio, Dr. Whanderley da Silva Costa;

PoLÍcrA MrLrrAR Do EsTADo DE RoNDôNIA, representada pelo

Tenente Geraldo Daniel de Souza;

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDôNIA,

representado pelo Tenente Weliton Cirqueira dos Santos;

CONSELHO TUTELAR DE BURITIS/RO, representado pela Conselheira

Tutelar Coordenadora, Sra. Simone Silva Loures Jordão;

CELEBRAM o presente acordo, com fulcro no art. 50, § 6o, da Lei no

7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e Art, 779, I c/c 784, IV, ambos do NCPC,

visando à organízação e fixação de respon sa bilidades de todas as partes

envolvidas no evento da CAVALGADA VIP, nos termos que seg

discriminados, sendo que:

CoNSIDERANDO que o Club Império do Pôá realizará Baile da Rainha,

Cavalgada e festa com almoço e som ao vivo, entre os dias 10 e 12 de iunho

de 2í)22, ocasiões em

veículos automotores;

rá participação da população. de animais e
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coNSIDERANDo que a segurança pública, é dever do Estado reito

e responsa bilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública

e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público (art, 144 da Constituição

Federa l);

CONSIDERANDO que as ruas, calçadas, praças e jardins constituem

parte do patrimônio público municipal e, na condição de bens de uso comum

merecem atenção especial por parte da administração pública, cabendo ao

Município intervir como poder administrador, disciplinando e policiando a conduta

do público ou dos usuários êspeciais, assegurando, assim, a conservação e a

utilização correta destes bens (In Direito Municipal Brâsileiro- Hely Lopes

lleirelles - 124 edição p9.286);

CONSIDERANDO a necessidade de fixar responsa bilidades de todas as

partes envolvidas no evento, em especial no tocante à adequação aos parâmetros

de segurança das pessoas que participarão do evento ou daqueles que a ali

estiverem assistindo;

CONSIDERANDO que o evento realizado pela comissão acama citada

afeta toda a comarca de Buritis/RO, bem como o Estado de Rondônia;

CoNSIDERANDo que o Ministério Público é instituição essencial função

jurisdacÍonal do Estado e estando o representante do Parquet no pleno uso de

suas atribuições constituciona is, com estribo legal nos arts, 127, caput, e L29,

incisos II e III da Constituição Federal; art. 27, parágrafo único, inciso IV da Lei

Orgânica Nacional do lvlinistério Público (Lei no 8.625/93); arl.44 da Lei Orgânica

do lvlinistério Público do Estado de Rondônia (Lei Complementar Estadual no

93/93); art. 10, incisos I e IV e art. 50, §6o, ambos da Lei no 7.347185 (Lei da

Ação Civil Pública ).

RESOLVEM celebrar o presente compromisso de ajustamento de

conduta, que possui natureza de título executivo extrajudicial, nos seguin

termos:

I - Dos Direitos Proteoidos

cLÁUsULA 1a:

As partes aclma identificadas reconhecem que o evento denomínado

"CAVALGADA VfP" merece regulamentação para se enquadrar nas premissas
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do ordenamento jurídico brasileiro, em benefício direto da Defesa dos Direitos

Humanos e Direitos dos Cidbdãos, Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Público,

Histórico, Cultural e Artístico; Proteção ao Consumidor, da Infância e Juventude

e Usuários da Saúde,

II- Do Direito à Seouranca Pública.

CLÁUSULA 2aI

o desfile da CAVALGADA VIP terá o seu itinerário fixado nos termos

desta cláusula competindo à Polícia Mllitat Corpo de Bombeiros, Conselho TutelaÇ

Município de Buritis/Ro, bem como o IDARON, a SEDAM e a Polícia Civil, fiscalizar

e garantir sua observância e segurança coletiva.

§ 1o o oercurso terá início na Linha União. km 01. Loteamento Alfaville.

lr ndo7 [.1

Av, Porto Velho. seq uindo até o Suoermercado Guaíra. viran o na Avenida Monte

Neoro. seouindo nesta ató a Avenida R ndôn vtran do oara a Rua José Cunha

Silva lunior Verdadeira. virando no Det rân ôê Rua Bêla Vista. termÍnando nad

ehacara Lulz Adami/Vila Prime.

§ 2o Será assegurado o acesso a residências, esta belecimentos

comerciais, instituições bancárias e hospitais, sem prejuízo da fluidez no tráfego

e passagem de usuários do sistema de transportes e pedestres.

§ 3o O Município de Buritis/Ro deverá alertar a população local, por

Íntermédio de avisos, de que no momento da passagem do evento, o trânsito

estará momentàneamente indisponível. como, por exemplo, na página oficial da

internet, redes sociais e grupos de comunicação, tais como WhatsApp.

§ 4o o conselho Tutelar de Buritis/Ro alertará a população local, por

intermédio de avisos, em redes sociais e grupos de comunicação, tais como

WhatsApp, quanto aos cuidados e zelo e proteção dê menores, nos termos do

Estatuto da Criança e Adolescente e demais legislações correlatas,

CLÁusULA 3a3

O desfile terá in ício àG nnli,lrr .1i, 1 1 Ão itnláa áa )n)) com o controle

de fluxo de tráfego pela Polícia Militai com o apoio do Departamento Municípal

de Trânsito, que autorizará o deslocamento dos participantes no evento. pelas

vias públicas acima mencionadas, observando-se a ordem abaixo discrimina
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10 - 01 (um) TRIO ELETRICO (Comissão Organizadora);

2'- CAVALOS dos participantes e da Comissão Organizadora;

30 . VIATURA DA POLÍCIA MILITAR;

40 - ViATURA DO CONSELHO TUTETAR;

5O - VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS;

6. - AIqBUúNCIA PARTiCULAR ou eventual obtenção de disponibilidade

de ambulância com pessoal técnico adequado pelo Poder Públíco.

§10 Competirá ao MUNICÍPIO DE BURITIS/RO (Departamênto

Municipal de Trânsito) providenciar a quantidade necessária de cavaletes para

a obstrução e direcionamento do desfile, bem como regularizar o fluxo da via.

para evitar engarrafamentos e entraves, contando com o apoio da Polícia Militar

e, eventualmente, do DETRAN.

§ 20 Após o início do desfile não se permitirá que ocorra a sua paralisação

pelos participantes ou espectadores, devendo ser procedida à desobstrução das

vias públicas pela Polícia Militar e pelo Departamento Municipal de Trânsito, com

a exclusão do veícu lo/objeto/pessoas que causar a parada, adotando-se as

medidas necessárias para tanto, observada a discriciona riedade e oportunidade

de tais autoridades, à luz da sítuação concreta, notadamente, o número de

veícu los e pessoa s.

EúUSULA 4AI

Ern hipólese alguma será permitido PESSOAS NA CARROCERIA ou

IANELAS de veÍculos.

§ 1o Eventual participação de "TRIO ELÉTRICO', indicado pela

coMISsÃo oRGANIZADORÂ, deverá ser adequado às normas legais e

previamente vistoriado pelo Corpo de Bombeiros.

§ 20 O veículo referido no § 10, supra, será submetido à fiscalização

prévia pelo Corpo de Bombeiros, devendo os responsáveis resolver todas as

pendências adminÍstrativas e/ou de segurança e apresentá-lo no local do inicio

do evento, para vistoria êspecífica para o evento onde será vistoriado e

devidamente identificado, firmando termo de responsa bílidade para adequação

do veículo às normas de segurança abaixo relacionadas, oportunidade em que

será notif,cado que a não observância destas normas implicará na imediata

exclusão do desfile,

Bombeiros.

pela Polícía Militar e pelo Corpo dea ser efetuada
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Fica expressamente proibido:

. Piscinas ou caixas d'água de qualquer tipo na carroceria dos veículos;

. Vasilhames de vidro, como garrafas e copos, dentre outros;

. Veículos com vazamento de combustÍvel;

. Utílízação de churrasqueiras, bem como de qualquer outro equipamento

que irradie calor, sendo que a inobserváncia destas normas implicará na imediata

exclusão do desfile, a ser efetuada pela Polícia Mllitâr e Corpo de Bombeiros;

. A utilização de som, fora do trajeto do evento.

§ 3o Por ocasião da vistoria mencÍonada no parágrafo anterior, o Corpo

de Bombeiros defínirá, no respectivo laudo, o limite máximo de pessoas

admitídas em cima do "Trio Elétrico", o qual deverá ser observado pela

organização do evento, sob pena de exclusão do veículo do desfile e tomada

imediata das providências administrativas pertinentes.

§ 40 O Corpo de Bombeiros já procedeu a devida vistoria na Chácara Luiz

Adami/ dispensando-se nova vistoria para o evento, devendo a COMISSÃO

ORGANIZADORA manter a mesma estrutura do local de quando realizada a

vistoria do Corpo de Bombeiros, sendo que eventual alteração deverá sujeitar

uma nova vistoria a ser solicitada ao Corpo de Bombeiros previamente ao evento.

§ 50 Para fins de segurança pública e atividade de fiscalização e sua

equipe, formalmente identificados, terão acesso à estrutura da Chácara Luiz

Adami, onde será realizado evento, exclusivamente para o exercício da

atividade, independentemente do pagamento de ingresso ou outra taxa de

entrada, inclusive, nos demais dias e nos eventos de bailes relacionados à

cava lg a da.

CLAÚSULA 5A:

Fica proibida a queima de fogos de artifícios, balões, de cascatas de fogo

ou qualquer outro similar que utilize fogo ou pólvora durante todo o evento, salvo

obtenção de licença do Corpo de Bombeiros, seguindo-se todas as especificações

necessárias, lnclusive um responsável técnico.

ParâgraÍo Único: Em caso de não cumprimento das normas

estabelecidas nesta cláusula, os fogos de artifício, balões e similares serão

apreendidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, sem prejuí

responsabilidade clvil, administrat e penal decorrente do fato.

o da

(!/.'



CLAUSULA 6A:

A COMISSÃO ORGANIZADORA divulgará o teor do presente termo de

ajustamento de conduta a todos os participantes da cavalgada, bem como

providenciará ampla divulgação no rádio, página da rede social "instagram'

(@clubimperiodopara) e carretinha de som, das seguintes advertências que

deverão ser observadas durante o evento:

É exoressamente oroibido:

Para o dia do evento da cavâlgada, deverá o trio elétrico informar a cada no máximo

20 minutos, além das vedações acima mencionadas, as seguintes vedações:

Arremesso de objetos pelos participantes do
evento;

Obstrução das vias por onde passar a
cavalgada;

Queima de fogos de artificlo durante todo o
trajeto;
A concentração de pessoas em postos de
combustíveis.;

Qualquer forma de maus trâtos aos animais.

Considerando as constatações de- maus tratos

perpetradas durante os eventos dessa natureza,

ORGANIZADORA divulgará, juntamente com a campa

contra animais

a coMlssÃo
publicitá ria do
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. A participaçáo de veículos;

. O fornecimento de beblda alcóolica para
crianças e adolescentes;

. Consumo de bebidas em garrafas ou copos dê
vidro;

. Utllização dê esporas e chlcotes para incitar os
animâis;

. Criança abaixo de 12 (doze) anos participará
somentê acompanhado do responsávê|.

. ocupâção de mais de uma pessoa na mêsma
montaria, exceto criânça abaixo de 12 (doze)
anos acompanhando o responsável;

. Queimâ de fogos de artificio durante todo o
trajeto;

III - Do Direito ao Meio Ambiente

CLÁUSULA 7A:



evento, inforiTtação educativâ de combate aos maus tratos de animais.

§ 1o Fica a COMISSÃO ORGANIZADORA comprometida a divulgar para

todos os participantes do evento a seguinte nota de advertência: ,?s condutas

de maus tratos contra animais, abusando-se de sua utitização, castigando-os ou

ferindo-os, constitui crime previsto no art. 32 da Lei de Crimes Ambientais no

9.605/98 (pena de até um ano de detenção e multa)".

§ 20 A COMISSÃO OnclntzaDORA do evento, garantirá o bem-estar

de todos os animais alocados nas dependências da Chácara Luiz Adami (local

de realização do evento), sob pena de multa de Rg 1.5OO,OO (mil quinhentos
reais) por cada ocorrência identificada durante a realização do evento.

§ 30 A cOMIssÃO OneaUZADORA disponibilizará Caixas d'á9ua (ou

tanque similar) em tamanho e capacÍdade compatível com o evento Cavalgada,

para saciar a sede dos animais participantes, na concentração e na dispersão do

desfile, sob pena de multa de Rg 5,O0O,0O (cinco mil reais).

§ 40 Durante a CAVALGADA, o organizador do evento disponibilizará 01

(um) veículo tipo boiadeiro para transportar animais apreendidos durante o

eve n to.

§ 5o A coMISsÃo oRcANlzADopla, responsável pelo evento,

disponibilizará local adequado para receber os animais vítimas de maus tratos

durante a CAVALGADA e,ficará responsável pelo animal até sua restituição ao

responsável lega l.

CLAÚSULA 8A:

Caberá à coMIssÃO ORGANIZADoIUA, enquanto promotora do

evento, prover (I) infraestrutura completa para atendimento médico, com

ambulância de plantão e equipe de primeiros socorros, com presença obrigatória

de clínico geral, (II) médico veterinário habilitado, responsável pela garantia da

boa condlção física e sanitária dos animais, impedindo maus-tratos e injúrias de

qualquer ordem, salvo se a Comissão obter tal profissionaljunto ao Poder Público,

e (IIl) transportar os animais em veículos apropriados e instalação de

infraestrutura que garanta a integridade física deles durante sua chegada,

acomodação e a limentação.

Parágrafo Único: O descumprimento da proibição do caput dessa

cláusula, em quaisquer dos itens, importará na aplicação de multa

no valor de R$ 5.ooo,Oo (cinco mil reais).
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CLAUSULA 9A:

Os danos ao patrimônio público, causados diretamente pela CAVALGADA

serão de responsabilidade do organizador do evento, sem prejuízo para eventual

ação de regresso que couber contra a pessoa que causou o dano.

Parágrafo Único: O particular responsável pelo evento montará uma

comissão organizadora, composta por pessoas físicas, devidamente identificadas

para auxiliar na organização durante a cavalgada, a qual será apresentada às

institu ições contrata ntes.

Iv - Do Dirêito à Infânciâ e Juvêntude

CLAÚSULA 10ã:

A COMISSÃO ORGANTZADOR/À garantirá ao CONSELHO TUTELAR

pelo menos 01 (um) lugar em cima do trio elétríco, por convenlência e

cportunidade, para fins exclusivos de fiscalização.

CLAÚSULA 11A:

E proibido o fornecimento, venda ou qualquer forma de distribuição, por

quem quer que seja, de bebida alcoólÍca a menores de 18 (dezoito) anos,

devendo ser afixado, em local visível ao público, cartazes constando tal proibição,

nos expressos termos, sobretudo no local de entrega de bebida, sob pena de

multa de R$ 1.OOO,OO (mil reais), por ocorrência registrada.

eventual incidência na Lei de lm
")l (,
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ro dade Administrativa, por violação ao

l

V - Da conduta vedada - leoisÍacão eleitoral. Lei Federal no

9.504/98.

CLAÚSULA 12A i

Fica expressamente vedada, durante todo o desfile a utiÍização da

palavra, por parte de quem quer que seja, direcionada à promoção pessoal de

autorjdades, políticos ou propaganda eleitoral antecipada, sob pena de exclusão

do veículo do desfile e tomada imediata das providências administrativas

pertinentes, sem prejuízo da apuração de infração penal eleitoral, inclusive com

possibilidade de apreensão dos instrumentos do ilícito eleitoral, a ser deferida

pelo Juiz Eleitoral no exercício do poder de polícia eleitoral, sem prejuízo de
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princípio da impessoalidade, caso concorra agente público para o ilícito

CLAUSULA 13A:

Durante a CAVALGADA, o organizador do evento disponibilizará no local

do evento, no mínimo, 01 (um) banheiro químico, sendo um masculino e

feminino, que deverão ser retirados imediatamente após o evento, sob pena de

multa de R$ 2.5OO,OO (dois mil e quinhentos reais),

CLAÚSULA 14A:

Durante todos os dias do evento, o particular responsável deverá

contratar e disponibilizar seguranças particulares, em número suficiente e de

acordo com o público participante do evento, na forma sugerida pela Polícia

Militar, qual seja, no minimo, 14 (quatorze) segurônças, do inicio ôté o final do

evento.

CLAÚSULA 15A:

As questões decorrentes deste compromisso serão dirimidas no foro da

Comarca de Buritis/RO.

CLAÚSULA 16A:

Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração,

terá eficácia de título executivo extrajudicial , na forma dos art. 50, § 60 da Lei

no 7.347/85 e Art.779, ! clc784,IV ambos do NCPC, e será publicado no Diário

Oficial do Estado de Rondônia e/ou no Diário da Justiça, em consonância com o

determinado n art. 33 e seguintes da Resolução no 005/2010 - CPJ.

§ 1 o A execução do presente termo de compromisso de ajustamento far-

se-á sem prejuízo de outras medidas administrativas e/ou judiciais que possam

ser adotadas em razão de seu descumprimento.

§2o O presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta não

substitui, altera ou revoga qualquer outro anteriormente assinado.

§3o O presente Termo de Ajustamento de Conduta terá validade

enq uanto

assumidas.

não declaradas expressamente cumpridas as

CLAÚSULA 17A:
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Em caso de descumprimento por parte dos agentes públicos signatários

do presente termo. o MrNrsTÉRrO PúBLIco Do EsTADo DE RoNDôNrA
providenciará, sendo o caso, a responsabilização admínístrativa, penal e civil

pera n te os órgãos responsáveis.

Seja o presente Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) enviado ao

Conselho Superior do Ministério Público para homologação, produzindo os efeitos

legais conforme a legislação e regulamentação pertinente.

E por estarem de rdo, firmam o p rese nte.

Bu ritis/ 2022

DES

Dr, Whanderley aSi

M unicípio de Buritis/RO

T aniel de Souza

Polícia lYili o Estado de Rondônia

Jon s Coimbra Tobiâs

e maio

I

27

GERO

Pro

Corpo de Bombeiros lvlilitar do Estado de Rondônia



Sra. Simo Loures Jordão

Conselho Tutelar de Buritis/Ro
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'Úiwerveson Wilton Farias Chagas

Comissão Organizadora
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