
fAP\ MINISTERIO PUBLICO 
DOESTADODABAHIA

NOVA PROPOSTA DE TERMO DE ACORDO 

INQUERITO CIVIL n. 003.9.193837/2019
t- •

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermedio da 

Promotora de Justiga que, abaixo, subscreve, com fulcro no quanto disposto 

nos artigos 129, inciso III, e 138, inciso III, respectivamente, das Constituigoes 

Federal e do Estado da Bahia, bem como o artigo 25, inciso I, da Lei Federal n° 

8.625/83 e o artigo 83, paragrafo unico, da Lei Complementar n° 11/96- Lei 

Organica do Ministerio Publico do Estado da Bahia, e, por fim, com esteio no 

quanto estipulado pelo dispositive 5°, paragrafo 6°, da Lei 7.347/85, alterado 

pelo artigo 113, da Lei 8.078/90, considerando que:

1) Houve denuncia formalizada, atraves do portal do Ministerio Publico da 

Bahia, pela Sra. Tatiane dos Santos Maltez contra a Escola Colmeia, 

alegando-se o funcionamento da instituigao em consonancia com a 

reforma, expondo as criangas a poluigao sonora e a poeira;

2) Nao obstante a ausencia da referida Senhora a audiencia designada, 

bem como a nao comprovagao das alegagoes, o PROCON-BA, o Corpo 

de Bombeiros e a VISA remeteram Relatorios sobre o estabelecimento 

educacional mencionado;

3) A missao do institucional do Ministerio Publico fiscalizar os servigos 

fornecidos, visando a eficacia da protegao e defesa do consumidor, 

observando o disposto na legislagao vigente;

4) O objetivo da 5a Promotoria de Justiga desta Capital de evitar a 

judicializagao de apuragoes administrativas, formalizando Termo de 

Acordo (TAG) quando os fornecedores se comprometem a continuar 

cumprindo os termos da legislagao vigente.



DAS

Na condigao de COMPROMITENTE, o Parquet vem formalizar a 

presente Proposta de Termo de Acordo com a ESCOLA COLMEIA EIRELI, 
pessoa jun'dica de direito privado, inscrita no Cadastre Nacional de Pessoas 

Jundicas (CNPJ) sob o numero 18521942/0001-80, com sede na Rua Alameda 

Benevento n° 28, Pituba, CEP 41830-595, Salvador/BA, neste ato, 

representada por GEISA BEYER BACELLAR DE ALBUQUERQUE, brasileira, 

casada, regularmente inscrita na OAB/BA sob o n° 28.375, com escritorio 

profissional situado a Rua Alameda Benevento n° 28, Pituba, CEP 41830-595, 

Salvador/BA, conforme as clausulas, a seguir, aduzidas:

II- DA PARTE GERAL DESTE TERMO DE ACORDO

CLAUSULA PRIMEIRA

No que se refere as irregularidades elencadas no relatorio de fiscalizagao 

expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia 

compromissaria que, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias uteis,

contabilizadQ-a partir da retomada das atividades presenciais_diante_da

pandemia COVID-19:

informa a

Apresentara Laudo de controle de material de acabamento e 

revestimento, bem como relagao ou certificagao dos brigadistas de 

incendio;
Adequara a iluminagao de emergencia e o alarme de incendo em 

consonancia com as exigencias do Corpo de Bombeiros 

Instalara placas de orientagao e salvamento (rotas de saidas de 

emergencia, como portas escadas e corredores), alem de 

equipamentos (como extintores) com fator fotoluminescente;

Adaptara os hidrantes e os mangotinhos de acordo com as 

determinagoes do orgao responsavel;

III-

IV-



e como nao

13Kg.

CLAUSULA SEGUNDA

Acerca das irregularidades expostas no relatorio de fiscalizagao 

expedido pela Vigilancia Sanitaria, aduz a Compromissaria que:

Apresenta Manual de Boas Praticas e POP (Procedimento 

Operacional Padronizado) do servigo de Alimentagao;

Realiza a limpeza do reservatorio de agua, bem como o Registro de 

controle de pragas, de manutengao preventiva de ar condicionados, 

de controle de temperatura dos alimentos e equipamentos;

Obtem comprovante de treinamento dos funcionarios, alem do laudo 

de analise microbiologica da agua;

Adequou o balcao de distribuigao;

Instalara pia exclusiva para lavagem das maos;

Rever o fluxo de produgao
Adequou o estoque de materiais e mantem os pertences dos 

funcionarios dentro do armario, bem como providenciara armarios 

para a guarda de materiais de limpeza;
Identifica refrigerador de hortis, alem de manter POP ((Procedimento 

Operacional Padronizado) de sanitizagao dos hortis em local de facil 

acesso;

Substituiu filtro de agua;
Melhorou a organizagao de pratos e talheres e mante-los protegidos; 

Suspendeu a comercializagao de geladinhos.

I-

IV-

V-

VI-

VII-

VIII-

IX-

X-

XI-

PARAGRAFO UNICO

Ainda no bojo das irregularidades encontradas pela Vigilancia 

Sanitaria, a multicitada empresa se compromete a:

Apresentar, na proxima inspegao, os seguintes documentos: 

certificado de controle de pragas, certificado de higienizagao dos
I-



agua
Operacional Padrao (POP) de higienizagao de ambientes e 

brinquedos, atestado de saude ocupacional e carteira de vacinagao 

da equipe, comprovante de manutengao dos aparelhos de ar 

condicionados e documento constando monitoramento e controle da 

piscina quanto ao PH e cloro;

Informa que ja sinalizou os desm'veis onde se fizera necessario; 

Adequou mangueiras de drenagem dos condensadores dos 

aparelhos de ar-condicionado;
Retirou materiais inserviveis ou em desuso onde se fizer necessario; 

Corrigiu problemas de infiltragao na sala de arquivos;

Realizara aberturas na area da cozinha e refeitorio;

Apresentou relagao de profissionais e quantitativas de alunos por 

turma;
Mantem funcionario (a) especifico para a fungao de caixa;

Solicita dos fornecedores de produtos alimenticios a rotulagem 

individualizada dos produtos;

Providenciou pallets para a area da cozinha;

Requereu alvara de saude perante a Vigilancia Sanitaria municipal.

III-

IV-

V-

VI-

VII-

VIII-

IX-

X-

XI-

III - DO PRAZO, FORMA E MODO PARA O CUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAgOES

CLAUSULA TERCEIRA

__ As providencias previstas neste Termo de Acordo serao cumpridas
prazo del5Q (cento e cinquenta) dias uteis, contabilizados a partir da 

retnmada das atividades presenciais diante da Pandemia COVID-19.
no

IV - DA SANQAO COMINATORIA 

CLAUSULA QUARTA

O descumprimento de qualquer das clausulas previstas no presente 

instrumento implicara em cominagao de multa equivalente a R$ 50,00



inqueEn^aArealsfinfragao, a ser exigida por meio de procedimento legal

cabivel.

DA NATUREZA DESTE INSTRUMENTO E DA NECESSARIA 

FISCALIZAQAO.
V

CLAUSULA QUINTA

O presente Termo de Acordo constitui titulo executive extrajudicial, 

conforme previsto no art. 784, incise IV, do Codigo de Rites Civeis Patrio, bem 

come no art. 5o , paragrafo 60, da Lei n. 7.347/1985.

parAgrafo unico

Em case de denuncia referente ao descumprimento do ajuste, o 

Ministerio Publico do Estado da Bahia, antes de promover a execugao, 

empreendera diligencias para verificar se realmente houve ofensa ao quanto 

pactuado.

CLAUSULA SEXTA

Compete ao 6rgao do Ministerio Publico infrafirmado, ou aquele que o 

suceder, fiscalizar a execugao do compromisso em epigrafe, uma vez 

homologado, adotando todas as providencias pertinentes para o seu fiel e 

estrito respeito.

E, por estarem justo e acordados, firmam o presente compromisso de 

acordo, em 03 (tres) vias de igual teor e forma, para que, uma vez homologado 

pelo Conselho Superior do Ministerio Publico do Estado da Bahia (CSMPBA), 

possa produzir os efeitos legais cabiveis.

Cidade de Salvador, Estado da Bahia

Ano 2020, 20 de julho.

6
E SUZART LOPES DA SlLVAJOSE

Promotora de Justiga
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