
MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA  

                     O Ministério Público do Estado do Pará, através da Promotoria da Infância 
e Juventude do Município de Belém, o Estado do Pará, por meio da Secretaria 
Executiva de Educação e o Município de Belém, por sua Secretaria de Educação, e, 

                     CONSIDERANDO, que é dever do Estado garantir o ensino fundamental 
obrigatório e gratuito, inclusive àqueles que não tiveram acesso a ele na idade própria; 

                     CONSIDERANDO, que é dever do Estado atender em creches e pré-
escolas as crianças de 0 a 6 anos de idade; 

                     CONSIDERANDO, que é dever do Poder Público assegurar à crianças e 
adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária; 

                     CONSIDERANDO, que toda criança e adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa; 

                     CONSIDERANDO, que os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e educação infantil e o Estado atuará prioritariamente no ensino 
fundamental e médio, definindo formas de colaboração de modo a assegurar a 
universalização do ensino fundamental; 

                     CONSIDERANDO, a necessidade de atendimento em creches e pré-
escolas à demanda manifesta; 

                     CONSIDERANDO, a necessidade de universalizar o atendimento no 
ensino fundamental, para atendimento da demanda potencial no Município de Belém; 

                     CONSIDERANDO, que o número total de matrículas na educação infantil 
no Município de Belém é de 44.657 e a população nesta faixa etária é de 198.226, 
representando um número de 153.569 crianças não atendidas nesta faixa etária da 
educação básica; 

                     CONSIDERANDO, que o número de matrícula no ensino fundamental no 
Município de Belém é de 237.629, e a população para esta faixa etária é de 295.988, 
gerando um déficit educacional de 58.359 vagas; 

                     CONSIDERANDO, o que foi apurado no Inquérito Civil nº 001/2002; 

RESOLVEM:  

                     Celebrar o presente Compromisso de Ajustamento de Conduta, 
mediante os seguintes termos: 

                     CLÁUSULA PRIMEIRA  - O Estado, por meio de sua Secretaria 
Executiva de Educação, manterá para o ano de 2002 o mesmo número de vagas 



ofertadas no ano de 2001, para o Jardim II e Jardim III, ou seja, 14.541 vagas. E a cada 
ano, no período de 2003 a 2007, será gradualmente reduzido em 2.909 vagas, cuja 
redução deverá ser proporcional no Jardim II e Jardim III, de forma que no ano de 2008, 
esta etapa da educação básica estará totalmente integrada à rede Municipal de ensino; 

                     CLÁUSULA SEGUNDA  - O Estado do Pará se compromete a divulgar 
amplamente a reabertura das 9.531 vagas para matrícula no Jardim II e Jardim III; 

                     CLÁUSULA TERCEIRA  - O Estado do Pará prestará assistência 
financeira ao Município de Belém, desde que comprovado que o Executivo Municipal 
já investe no mínimo de 25% de seu orçamento na educação; 

                     CLÁUSULA QUARTA  - O Estado do Pará, em administração 
compartilhada nas Escolas “Maestro Waldemar Henrique” e “Rui Paranatinga Barata”, 
respectivamente, nos bairros do Benguí e Sacramenta, cederá ao Município de Belém os 
espaços antes destinados para educação infantil nos referidos imóveis, cabendo a cada 
esfera a responsabilidade administrativa, bem como as despesas delas decorrentes; 

                     CLÁUSULA QUINTA  - O Estado do Pará, se compromete a assegurar a 
universalização do ensino fundamental, mantendo o mesmo número de vagas ofertadas 
no ano de 1997, ou seja, 175.714 vagas, conforme dados do censo educacional 
supracitado; 

                     CLÁUSULA SEXTA  - O Estado do Pará definirá com o Município de 
Belém formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, de forma a garantir a 
distribuição proporcional das responsabilidades, levando-se em consideração a 
população a ser atendida e os recursos disponíveis em cada esfera do poder; 

                     CLÁUSULA SÉTIMA  - O Município de Belém se compromete a ampliar 
a oferta de vagas na educação infantil absorvendo as 14.541 vagas existentes na rede 
estadual de ensino, no período e na forma estabelecidos na cláusula primeira deste 
documento; 

                     CLÁUSULA OITAVA  - O Município de Belém se compromete a 
realizar, no período de seis meses a contar da assinatura do presente termo, 
recenseamento da população na faixa etária de 0 a 6 anos, com o fim de apurar a 
demanda manifesta de crianças para a educação infantil; 

                     CLÁUSULA NONA  - O Município de Belém se compromete a garantir 
vagas correspondentes a 30% da demanda manifesta apurada, à criança de até três anos, 
até o ano de 2007, e 50% até o ano de 2012 conforme estabelecido pela Lei Federal nº 
10.172, de 09/01/2001, cujo número exato será definido de acordo com o 
recenseamento; 

                     CLÁUSULA DÉCIMA  - O Município de Belém se compromete a 
garantir vagas correspondentes a 60% da demanda manifesta apurada, a crianças de 4 a 
6 anos, até o ano de 2007, e 80% até o ano de 2012 conforme estabelecido pela Lei 
Federal nº 10.172, de 09/01/2001, cujo número exato será definido de acordo com o 
recenseamento; 



                     CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - O Município de Belém se 
compromete a receber e dar cumprimento ao estabelecido na cláusula quarta deste 
documento; 

                     CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - O Município de Belém se 
compromete a assegurar a universalização do ensino fundamental, dentro das metas 
estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação nos próximos cinco anos, a contar do 
ano de 2003, crescendo em 7.472 novas vagas por ano, alcançando no final destes cinco 
anos, 37.362 vagas; 

                     CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  - O Estado do Pará e O Município 
de Belém comprometem-se a realizarem conjunto no prazo de 6 (seis) meses, a contar 
da assinatura do presente documento o mapeamento das escolas de educação infantil e 
de ensino fundamental da rede pública estadual e municipal, objetivando identificar por 
bairro: o número de escolas existentes, o número de vagas ofertadas e as vagas 
efetivamente preenchidas, sob a fiscalização e acompanhamento do Ministério Público 
do Estado do Pará, através da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital; 

                     CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  - O Estado do Pará e O Município de 
Belém comprometem-se a realizar em regime de colaboração o recenseamento da 
população infanto-juvenil que não teve acesso ao ensino fundamental, no prazo de seis 
meses a contar da assinatura deste documento, e em seguida fazer a chamada pública 
para a matrícula unificada para o ano de 2003 sob a fiscalização e acompanhamento do 
Ministério Público do Estado do Pará, através da Promotoria da Infância e Juventude da 
Capital; 

                     CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - As partes ajustantes a qualquer tempo 
e com interveniência do Ministério Público do Estado do Pará, através da Promotoria da 
Infância e da Juventude de Belém, poderão aditivar ao presente ajuste, visando melhor 
operacionalização do mesmo; 

                     CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - Pelo cumprimento do ora avençado, o 
Estado do Pará e o Município de Belém, sujeitar-se-ão ao pagamento de multa diária de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por obrigação descumprida, reversível ao Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belém, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal da autoridade pública; 

                     CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  - Por fim, por estarem as partes 
ajustadas e compromissadas, firmam o presente Termo, em três vias, que terá eficácia 
de título executivo extrajudicial, tão logo homologado pelo Colendo Conselho Superior 
do Ministério Público. 

Belém, 27 de fevereiro de 2002. 

______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Promotora de Justiça – Coordenadora das Promotorias da Infância e Juventude da 
Capital 
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