
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISEU  

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MUNICÍPIO DE  

COCHOEIRA DO PIRIÁ / COMARCA DE VISEU  

                     O Ministério Público do estado do Pará, representado neste ato pela 
Promotora de Justiça da Comarca de Viseu, Dra. XXXXXXXXXXXXXXX, e o 
Município de Cachoeira do Piriá, pertencente à jurisdição desta Comarca, pessoa 
Jurídica de Direito público Interno, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, autorizados pelo art. 5º,  § 6º, da Lei 7347 
de 24.07.85, e, 

                     CONSIDERANDO, o que foi apurado pela Promotoria de Justiça de 
Viseu, através do Procedimento Administrativo nº 002/2001; 

                     CONSIDERANDO, que o Município de Cachoeira do Piriá não dispõe de 
uma política na área da Infância e Juventude e dos Conselhos Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e Tutelar, bem como do Fundo Municipal da Infância e 
Juventude, conforme o apurado no referido procedimento; 

                     CONSIDERANDO, que é responsabilidade do poder executivo, a 
iniciativa para a criação e implantação dos referidos Conselhos e Fundos, assim como a 
adoção de uma política na área da Infância e Juventude; 

                     CONSIDERANDO, que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
se norteia, dentre outros princípios, pelo da municipalização do atendimento à criança e 
ao adolescente; 

                     CONSIDERANDO finalmente, a legitimidade ativa do Ministério Público 
para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos atinentes à infância e 
juventude, inclusive individuais – art. 201, inciso VIII do ECA e art. 129 da 
Constituição Federal. 

RESOLVEM:  

                     Celebrar o presente COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA , com fulcro no art. 5º, § 6º, da Lei 7347, de 24.07.85, mediante os 
seguintes termos: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CLÁUSULA PRIMEIRA  

                     A celebração deste Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta é 
admitida nas exatas disposições supracitadas, em qualquer fase do procedimento 
administrativo, ou a qualquer tempo, não exigindo o exame de mérito, desde que atenda 
às exigências legais. 

DO OBJETO 



CLÁUSULA SEGUNDA  

                     Este Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta tem por objeto 
possibilitar e garantir a implantação de uma política de atendimento na área da Infância 
e Juventude, bem como a criação e implantação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e do Fundo Municipal da Infância e 
Juventude no Município de Cachoeira do Piriá/Pará; 

DAS OBRIGAÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA  

                     1 - A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, através de seu 
representante legal, compromete-se a: 

                     1.1 - Enviar a Câmara Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
assinatura deste termo, Projeto de Lei, de sua iniciativa, dispondo sobre uma política de 
atendimento de direitos da criança e do adolescente, devendo ainda o referido projeto de 
lei, dispor também sobre a criação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e Tutelar, bem como do Fundo Municipal da Infância e Juventude. 

                     1.2 - Após a promulgação e publicação da Lei Municipal, que decorreu do 
projeto de lei supracitado, no prazo máximo de 30 dias, a providenciar a implantação do 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
no município de Cachoeira do Piriá. 

                     1.3 - Após a implantação do Conselho referido no item acima, no prazo 
máximo de 03 (três) meses, a contar da data da implantação efetiva do mesmo, a 
promover em conjunto com este e, sob a fiscalização do Ministério Público, a eleição 
visando a escolha dos membros do Conselho Tutelar. 

                     1.4 - Nomear os eleitos para o Conselho Tutelar no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, a contar da data da eleição. 

                     1.5 - Fazer constar na Lei Orçamentária Municipal, lei esta que é elaborada 
anualmente, previsão de recursos necessários ao efetivo funcionamento do Conselho 
Tutelar, recursos estes, que serão repassados mensalmente através da Secretaria de 
Assistência Social ao referido Conselho. 

                     1.6 - Disponibilizar um espaço físico com mobiliário (mesa, cadeiras, 
máquinas de escrever, etc.), material de expediente (papéis, canetas, pastas, etc.), 
necessários para a instalação e funcionamento CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE e TUTELAR. 

                     1.7 - Regulamentar o Fundo Municipal da Infância e Juventude através de 
decreto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a publicação da Lei municipal que o 
criou. 



                     1.8 - Apoiar a participação dos Conselheiros Tutelares e dos Direitos da 
Criança e do Adolescente em encontros, seminários regionais e cursos de capacitação 
relativos ao seu trabalho, custeando passagens, inscrições e diárias. 

DA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  

CLÁUSULA QUARTA  

                     O Procedimento Administrativo objeto deste Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta, ficará suspenso, sem qualquer discussão do mérito, tendo 
continuidade se a Autoridade Municipal deixar de cumprir quaisquer das obrigações 
aqui estabelecidas, nos prazos aqui determinados, prazos estes, que começam a vigorar 
a partir da assinatura do presente termo, sem prejuízo da execução judicial. 

DA MULTA  

CLÁUSULA QUINTA  

                     A autoridade municipal que descumprir o acordo avençado ficará sujeita 
desde já, à multa diária de R$ 50,00 (Cinqüenta reais), numerário esse a ser recolhido ao 
Fundo Municipal da Assistência Social, do Município de Cachoeira do Piriá. 

                     A autoridade municipal encaminhará à representante do Ministério Público 
desta Comarca comprovantes (a lei municipal a que se refere o item 1.1 e 1.2 deste 
Termo, relatório) do cumprimento dos itens constantes no presente ajuste, após a 
expiração dos prazos estipulados para cada item. 

                     Por fim, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam o 
presente termo em 2 (duas) vias, que terá eficácia de título Executivo extrajudicial. 

Viseu, 21 de fevereiro de 2001. 

______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Promotor(a) de Justiça 

______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá 

 


