
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARAGOMINAS  

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

PARAGOMINAS   

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
1º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARAGOMINAS  

                     O Ministério Público do Estado do Pará, representado neste ato pela 
Promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Paragominas, Dra. 
XXXXXXXXXXXXXXXX, e o Município de Paragominas, pessoa jurídica de Direito 
Público Interno, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. 
XXXXXXXXXXXXXX, autorizados pelo art. 5º, § 6º, da Lei 7.347 de 24.07.85, e pelo 
art. 211 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e, 

                     CONSIDERANDO o que foi apurado pela 1º Promotoria de Justiça de 
Paragominas, através dos Procedimentos Administrativos 001,002 e 003/97; 

                     CONSIDERANDO o grande número de crianças e adolescentes em 
situação de risco existente neste município; 

                     CONSIDERANDO a intensa migração clandestina de crianças e 
adolescentes para este município, oriundos do Estado do Maranhão e de outras cidades 
deste Estado, os quais chegam de ônibus ou de carona, ou mesmo são aqui abandonados 
pela família; 

                     CONSIDERANDO ser dificultoso encontrar voluntários na comunidade 
dispostos a abrigar em seus lares os menores em situação de risco, principalmente 
aqueles que apresentam desvio de conduta; 

                     CONSIDERANDO a inexistência de um estabelecimento para abrigar 
menores em situação de risco, neste município, onde possam ficar assistidos por 
profissionais até serem encaminhados às suas famílias ou colocadas em família 
substituta; 

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

                     CONSIDERANDO que o município necessita garantir a implantação e/ou 
implementação das políticas públicas; 

                     CONSIDERANDO a necessidade de implementação do Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente; 
                      

                     CONSIDERANDO a necessidade de se viabilizar alternativas que 
estimulem a freqüência escolar; 



                     RESOLVEM:  

                     Celebrar o presente compromisso de ajustamento de conduta, com fulcro 
no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347, de 24.07.85, mediante os seguintes termos: 

                     1 – Para auxiliar e garantir o funcionamento do Conselho Tutelar, além de 
propiciar-lhe uma sede, uma linha telefônica, um veículo, móveis e impressos, como já 
vem sendo feito, o Município de Paragominas compromete-se a apoiar a participação 
dos conselheiros tutelares em encontros e seminários regionais relativos ao seu trabalho, 
custeando passagens, inscrições e diárias; 

                     2 – Será realizado campanha de incentivo junto a pessoas físicas e jurídicas 
que forem contribuintes do Imposto de Renda para que façam doações ao Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

                     3 – Pelo Município de Paragominas, serão criados e implementados os 
seguintes programas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da 
assinatura do presente ajuste; 

                     a) Programa de apoio social e econômico às famílias que trabalham em 
carvoarias, visando garantir à criança e ao adolescente pertencente a tais famílias os 
direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e reforçados pelo art. 19 da Lei 
8.069/90. 

                     a.1) Deverá ser realizado pela Prefeitura censo sócio-econômico com as 
famílias, com o respectivo número de filhos que desenvolvem trabalhos nos fornos de 
carvão, possibilitando sua inserção nos programas e o encaminhamento dos menores às 
escolas, preferencialmente próximas aos seus bairros; 

                     a.2) Será implementada a escola profissionalizante de artefatos de 
madeiras para adolescentes, no prazo de 01 (um) ano, a contar da assinatura deste 
Termo; 

                     b) Programa de incentivo à freqüência escolar objetivando proporcionar 
à criança e ao adolescente a possibilidade de estudar permanentemente, recebendo 
estímulos e subsídios para tal. 

                     b.1) Através de censo escolar, será diagnosticada a realidade das crianças e 
adolescentes no município, os quais estão fora da sala de aula (escola formal), bem 
como o número de crianças a adolescentes analfabetos; 

                     b.2) Com este censo realizado e conhecendo-se a realidade, a Secretaria 
Municipal de Educação mobilizará ações, como: 
                     - Divulgação de números; 
                     - Campanhas esclarecedoras; 
                     - Chamamento de pais e filhos; 
                     - Reuniões periódicas com pais e/ou responsáveis. 

                     b.3) Além das ações acima mencionadas, serão implantados projetos, 
como: 



                     - Organização de matrículas, preferencialmente nas escolas do bairro onde 
mora o estudante, evitando problemas com seu transporte para os locais distantes de sua 
residência; 
- Implantação de técnicas específicas para a alfabetização; 
- Inserção de práticas didáticas que estimulem a freqüência do aluno, como “TV 
Escola”, Feira de Ciências, de Cultura, Excursões Educativas etc. 

 
                     b.4) O presente programa tem por meta resgatar a criança e o adolescente 
que estiver fora do âmbito escolar, bem como propiciar a alfabetização, além de 
reinserir ao ensino fundamental crianças e adolescentes dele excluídos por negligência 
familiar. 

                     4 – O Município se compromete a construir, no prazo de 01 (um) ano, um 
abrigo provisório para abrigar crianças e adolescentes em situação de risco; 

                     4.1) O abrigo deverá contar com instalações físicas e recursos humanos 
adequados à assistência dessas crianças e adolescentes em tempo integral, enquanto lá 
permanecerem; 

                     5 – O Município se compromete a providenciar, no prazo de 01(um) ano, a 
reforma das escolas públicas municipais e creches cujas instalações são inadequadas, 
equipando-as com banheiros, salas de aula mais espaçosas, muro de proteção e 
refeitório, dentre outras instalações possíveis e oportunas; 

                     6 – O Município se compromete a providenciar, no prazo de 01 (um) ano, 
a contratação, através de concurso público, de professores, serventes, auxiliares de 
disciplina, vigias, orientadores e supervisores educacionais, a fim de proporcionar 
adequada prestação de ensino público nas escolas municipais, e assistência à 
comunidade infanto-juvenil do município. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

                     1 – O Ministério Público se compromete a não adotar qualquer medida 
judicial coletiva ou individual, de natureza civil, contra o Município de Paragominas, no 
que se refere aos itens acima ajustados, antes de expirados os prazos estipulados para 
seu cumprimento, incorrendo em multa pecuniária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao 
mês, a autoridade municipal que descumprir o acordo avençado, numerário esse a ser 
recolhido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município 
de Paragominas; 

                     2 – O município encaminhará à representante do Ministério Público, nesta 
comarca, a comprovação de programas implantados, em atenção ao presente ajuste, nos 
prazos estipulados para cada item; 

                     3 – Passado 01 (um) ano de assinatura do presente ajuste, as partes poderão 
revê-lo, firmando novo ajuste, o qual poderá incluir ou excluir programas de proteção 
ou sócio-educativos, visando aperfeiçoar-se o acordo ora celebrado; 



                     Por fim, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam o 
presente termo em 02 (duas) vias, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, tão 
logo homologado pelo colendo Conselho Superior do Ministério Público. 

Paragominas, 12 de Fevereiro de 1998. 

______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

1ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude 

______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Prefeito Municipal de Paragominas 

 


