
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REDENÇÃO  

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA  

                     O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, neste ato representado por seu Prefeito, 
Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tendo em vista que, o atual ordenamento 
jurídico, capitaneado pela Constituição da República e Estatuto da Criança e do 
Adolescente elege como prioridade absoluta à proteção da criança e do adolescente, 
firma, perante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por seu Promotor 
de Justiça Dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TERMO DE 
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos: 

                     I – CONSIDERANDO que, a criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por Lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, nos termos do art. 
3º do ECA; 

                     II – CONSIDERANDO que, é dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral, 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, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, nos termos 
do art. 4º do ECA; 

                     III – CONSIDERANDO que, a garantia de prioridade compreende, nos 
termos do parágrafo único do art. 4º do ECA: 

                     a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer                      
circunstâncias; 
                     b) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou                      de 
relevância pública; 
                     c) Preferência na formulação e na execução das políticas                      
sociais públicas; 
                   d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas                    áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à                      juventude. 

                     IV – CONSIDERANDO que, nenhuma criança ou adolescente será objeto 
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais, nos termos do art. 5º do ECA; 

                     V – CONSIDERANDO que, é dever de todos prevenir a ocorrência de 
ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do art. 70 do 
ECA; 

                     VI – CONSIDERANDO que, o Conselho Tutelar é o órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei, nos termos do art. 131 do 
ECA; 



                     VII – CONSIDERANDO que, em cada Município haverá, no mínimo, um 
Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para 
mandato de três anos, permitida uma recondução, nos termos do art. 132 do ECA; 

                     VIII – CONSIDERANDO - se a constatação de que o Conselho Tutelar 
no Município de Redenção “funciona” nas dependências do prédio da Prefeitura 
Municipal, comprometendo sua autonomia, ainda, em condições precária ante a 
ausência de telefone próprio, móveis quebrados, aparelho de ar condicionado com 
defeito, inexistência de computador para o uso dos Conselheiros e instalações 
hidráulicas com problemas, esse Município de Redenção, COMPROMETE-SE: 

                     a) Construir ou locar prédio próprio para o Conselho Tutelar, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, com telefone e computador próprios, além dos móveis 
necessários para seu funcionamento adequado; 

                     b) Divulgar, após isso, o novo endereço do conselho Tutelar para a 
população; 

                     Pelo descumprimento do ora avençado, o Município sujeitar-se-á ao 
pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por obrigação 
descumprida, reversível ao FIA – Fundo da Criança e do Adolescente, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal da autoridade pública. 

                     O presente Termo de Compromisso terá acompanhamento do Ministério 
Público do Estado do Pará, através da Promotoria de Justiça de Redenção. 

                     Esse ajuste tem vigência imediata, a partir de sua assinatura, e é firmado 
por prazo indeterminado, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, por meio de requerimento ao Ministério Público do 
estado do Pará. 

                     Estando assim compromissados, o Município de Redenção firma o 
presente instrumento na presença do Promotor de Justiça abaixo identificado, para que 
produza os efeitos legais e jurídicos. 

Redenção/PA, 02 de Março de 2006. 

______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Promotor de Justiça Titular de 1º Entrância 
Respondendo pela 2º Promotoria de Justiça de Redenção 

PORTARIA Nº 309/2006/PGJ 

______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Prefeito Municipal de Redenção 

 


