MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE AJUSTAMENTO
DE CONDUTA

Ref.lnquérito

ÁS EXIGÊNCIAS

Civil n' 14.0397.0000166/2014-6

O

MINISTÉRIO

LEGAIS

(Infância)

PÚBLICO

DO

ESTADO

DE

SÃO

PAULO, neste ato representado pelo 1° Promotor de Justiça da Comarca de
Presidente

Epitácio,

PRESIDENTE

Dr.

EPITÁCIO,

Caio da Silva Junqueira,

Rafael

Bel1ucci

representado
doravante

Lopes,

o

MUNIC!PIO

DE

pelo DO. Prefeito Municipal, Sr. Sidnei

denominado

COMPROMISSÁRIO,

vêm

firmar o presente compromisso de ajustamento de conduta nos seguintes
termos:

DOS FUNDAMENTOS

DO TERMO DE AJUSTAMENTO

CONSIDERANDO

que a Constituiçao

DE CONDUTA

Federal de 1988,

em seu artigo 227, dispOe que "é dever da faml/ia, da sociedade
assegurar
vida,

à criança

e ao adolescente,

à saúde, à alimentaçllo,

cultura,

à dignidade,

comunitária,
discriminaçSo,

prioridade

e do Estado
O

direito à

à educação, ao lazer, à profissionalização,
à liberdade

ao respeito,

além de colocá-los
exploração,

com absoluta

e à convivência

familiar

à
e

a salvo de foda forma de negligência,

violência, crueldade

CONSIDERANDO

e opressão";

° disposto

no parágrafo único do artigo

4° do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece procedimentos
que visam à garantia de prioridade, conforme exigido pelo texto constitucional,

fi
P"

t

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

dentre eles ~c)a preferência

e públicas

na formulação

e d) a destinação

e na execução

privilegiada

de recursos

relacionadas

com a proteção à infáncia e à juventude~'

Adolescente

dispôs como medida de proteção

CONSIDERANDO

seu artigo 101, VII, que verificada
98,

a autoridade competente

acolhimento

institucional,

crianças e adolescentes
ou, na impossibilidade,

que

qualquer

o Estatuto

das políticas sociais
públicos

da

nas áreas

Criança

e do

à criança e ao adolescente,

das hipóteses

poderá determinar,

em

previstas no artigo

dentre outras, a medida de

providência provisória e excepcional, aplicável a

como forma de transição para a reintegração

familiar

para a colocação em famllia substituta, sem implicar

privaç30 de liberdade;

CONSIDERANDO

que

expressamente,

dentre

Adolescente

adotou

atendimento,

a sua municipalização

Administração

Pública local a execuçao

dos direitos da criança e do adolescente.

o

Estatuto
as

por esta Lei

casos por esta expressamente

da

e do
de

(artigo 88, I), de sorte a concentrar

na

das políticas públicas para a promoção
E, ainda, aquilatou no capítulo voltado

poder públicon, segundo o qual "a plena efetivação

e adolescentes

Criança

política

às medidas de proteção o principio da ·responsabilidade

crianças

da

diretrizes

primária e solidária do

e pela Constituição Federal, salvo nos

ressalvados,

é de responsabilidade

3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização

atendimento

e da possibilidade

da execução

CONSIDERANDO

reintegraç30

do

por entidades não

(artigo 100, parágrafo único, 111,da Lei 8.069190);

impõe que os programas
princípios,

de programas

e

primária

solidária das

governamentais"

a

dos direitos assegurados

que o artigo 92 da Lei n' 8.069/90

de acolhimento

dentre eles a preservação

institucional

adotem

dos vinculas familiares

familiar (inCiso I), a participação

determinados

e promoção

na vida da comunidade

e a participaçao de pessoas da comunidade no processo educativo;

da

local (VII)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONSIDERANDO
"políticas públicas focalizadas
demais

atores sociais

Proteção

Social,

adolescentes

de

do chamado

implicando
maneira

a obrigação

na infancia

Sistema

de Garantia

a capacidade

indissociável

de que sejam

erigidas

e na juventude, mas extensivos aos

do

de
seu

ver

de Direitos

essas

contexto

e de

crianças

e

sociofamifiar

e

comunitário"1 ;

CONSIDERANDO

notadamente

á

o direito de crianças e adolescentes

família na qual os vínculos sejam protegidos

pela sociedade

e pelo Estado,

quando OGorram situaçOes de risco e enfraquecimento

desses

vínculos;

CONSIDERANDO

deva "esgotar as possibilidades

a obrigação

de preservaçáo

de que o poder público

de tais vínculos,

aliando

o

à elaboração de novas formas de interação, referências

apoio socioeconÔmico

morais e afetivas no grupo familiar", bem como a "proteção das crianças e dos
adolescentes,

incluindo

e estratégias

que

possam levar

a constituição de novos vfncufos familiares e comunitários,

o desenvolvimento

mas

sempre tendo

em vista a possibilidade de resgate dos vínculos originais'2;
CONSIDERANDO

uma

rede

de serviços

locais,

de programas

a necessidade

o que gera

de que se trabalhe com

sua capacidade

de reduzir

a

ocorrência de riscos e a ocorrência de danos sociais;

CONSIDERANDO,
concretização
institucional

da

politica

de

assim, que destacado

atendimento,

o

programa

destinado ao amparo das crianças e adolescentes

risco constitui

prioridade

\ Plano Nacional de Promoção,
FamiJiarcComunitária,p.IJ
' P'",o Noelo",', p. 13

social

e dever

do MUNiCípIO

o fator local na
de

acolhimento

em situaçao de

DE PRESIDENTE

Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes

à conViVên~,

lV

~

MINISTÉRIO

EPITÁCIO,
lhes

PÚBLICO

DO ESTADO DE SÃO PAULO

a quem compete

realizar

é outorgada pelo ordenamento

concreta

CONSIDERANDO,
PRESIDENTE
ajustamento

EPIT ÁCIO

e efetivamente

a proteção

que

jurídico;

por

demonstrou

fim,

que

interesse

o

em

MUNIClplO
firmar

DE

termo

de

de conduta com o Ministério Público, o que atende aos superiores

interesses

das crianças e adolescentes

celebram

o presente

Por este

CONDUTA,

TERMO

e ao interesse público;

instrumento e na melhor forma de direito,
DE COMPROMISSO

DE AJUSTAMENTO

DE

o qual se regerá pelas cláusulas e condições ora estipuladas,

a fim

de surtir todos os fins de direito como titulo executivo

extrajudicial,

nos termos

que seguem:

DAS OBRIGAÇÕES

RELATIVAS

ACOLHIMENTO

CLÁUSULA
aqui representado
Junqueira,

por Sua

DO. Prefeito

mais questionar

Municipal,

aspecto, a imperiosa necessidade

o reconhecimento
nas situações
Criança

a criação

-

o COMPROMISSÁRIO,

o Senhor

Sidnei

Caio

reconhece,

de criação e funcionamento,

de risco previstas

DE

da Silva
para não

em qualquer instância e/ou sob qualquer

de acolhimento

e encaminhamento

dentro dos seus

institucional municipal

de crianças e adolescente

deste

igualmente,
abrigo,

para

encontradas

no artigo 98 e seus incisos do Estatuto

admitindo,

e o funcionamento

DA ENTIDADE

por este instrumento,

de uma entidade

e do Adolescente,

PRIMEIRA

Excelência

este reconhecimento,

limites territoriais,

À CRIAÇÃO

INSTITUCIONAL

da

ser de sua responsabilidade

por imposição

da Constituição

federal e da Lei 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente;

MINISTÉRIO

PÚBLICO

a obrigação

de fazer,

DO ESTADO DE SÃO PAULO

CLÁUSULA

organização,
institucional
feminina

SEGUNDA - o COMPROMISSÁRIO

consistente

funcionamento

providenciar

e manutenção

para, no mínimo.

e ala masculina,

em

de uma entidade

10 (dez) vagas,

destinada

a criação,

assume
instalação,

de acolhimento

contemplando

a servir como moradia

berçário,
provisória

ala
para

situações de abandono e risco;

CLÁUSULA
compromisso
abandono
direitos

de ajustamento

e risco" qualquer

da criança

pais/responsáveis,

TERCEIRA

- para efeitos deste termo de

de conduta,
situação

entende-se

que ameace

e dos adolescentes,

por

"situações

ou coloque

seja por ação

de

em risco os

ou omissão

dos

do Estado, ou em razão de sua própria conduta,

sem

implicar privação de liberdade, nos termos do artigo 98 do Estatuto da Criança
e do Adolescente;

CLÁUSULA
compromete

QUARTA

-

o

a instalar a entidade de acolhimento

COMPROMISSÁRIO
institucional

se

em imóvel, de

sua propriedade ou locado, cuja área e localização serão indicadas no prazo de
20 (vinte) dias a partir da assinatura do presente compromisso;

CLÁUSULA
COMPROMISSÁRIO

QUINTA

para

tanto,

o

se obriga a entregar o projeto de instalação, cronograma

de eventuais obras e reformas, além de cronograma

financeiro, no prazo de 30

(trinta) dias a partir da assinatura do presente compromisso;

Parágrafo
das

obras

institucional,

necessárias

único
a

(PPA),

- a fim de viabilizar a efetiva execuçãO

manutenção

o COMPROMISSÁRIO

das leis orçamentárias,
Plurianual

e

providenciando

da

entidade

se compromete

de

acolhimento

a realizar a adequação

assim a adequação do projeto ao Plano

à lei de Diretrizes Orçamentária

(LDO) e também

ã

(j ~

MINISTÉRIO

PÚBLICO

Orçamentária

Anual

DO ESTADO

(LOA),

DE SÃO PAULO

mediante

votaçao

e aprovaçao

pela

Câmara

Municipal de Presidenle Epitácio;

CLÁUSULA

SEXTA - após o decurso do prazo previslo

na cláusula quinta, o COMPROMISSÁRIO

terá o prazo de 05 (cinco)

meses

para realizar todas as obras, reformas, adaptações e adquirir os móveis
necessários
de

ao pleno funcionamento

Presidenle

funcionamento

Epitácio,

em

completas

institucional

condições

SÉTIMA

-

o

a instalar a entidade de acolhimento

primeira dotado de estrutura
outros que se fizerem

física, material,

necessários

COMPROMISSÁRIO
a que se refere

recursos

humanos

para integral observância

preservação

substituta,
origem;

dos

vínculos

quando esgotados
atendimento

familiares;

e quaisquer

dos requisitos

integração

os recursos de manutenção

personalizado

grupos;

de grupos de irmãos; evitar, sempre que possivel, a

para

outras

entidades

na

vida

gradativa para o desligamento;
no processo

educativo;

da

de

observar

co-educação;

crianças

comunidade

participação

e

adolescentes

local;

e garantias

identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade

casos

comunicação

em que se mostre

preparação

de que são

não restringir nenhum direito que

não tenha sido objeto de restrição por determinação judicial;

adolescente;

não

de pessoas da comunidade

os direitos

titulares as crianças e os adolescentes;

de

na familia de

pequenos

desmembramento

participação

regime

quais
família

de

abrigados;

em

em

em

desenvolvimento

transferência

atividades

e

se

à cláusula

contidos nos artigos 92 e 94 do Estatuto da Criança e do adolescente,
sejam:

de

à comunidade;
CLÁUSULA

compromete

da entidade de acolhimento

entregando-o

preservar a

à criança e ao

à autoridade judiciária, periodicamente,
inviável

ou impossível

dos

a preservação

dos

1J~

vinculos familiares; oferecer instalações físicas em condições adequadas
de

habitabilidade,

higiene,

salubridade

e

segurança

e

os

Obi
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à higiene

necessários

pessoal;

oferecer

vestuário

suficientes

à faixa etária das crianças e adolescentes

cuidados

médicos,

propiciar

escolaridade

atividades

culturais,

psicológicos,

odontológicos

escolarização

esportivas

e

e

e pessoal

intervalo
autoridade
casos

de cada caso;

máximo

de seis

competente;

de

adolescentes;

da Cidadania
onde

programas

data

e

acompanhamento
que possibilitem

da sua formação,
a sua identificação

CLÁUSULA
compromete

de

todos os
moléstias

dos pertences

necessários

manter
do

relação

arquivo

dos

endereços,

de pertences

e a individualização

-

ao exercício
de anotações

atendimento,

parentes,

OITAVA

à

resultados

ao apoio e acompanhamento

os documentos

circunstâncias

cada caso, com
dos

portadores

que não os tiverem;

seus pais ou responsável,

religiosa

proceder estudo

competentes

de depósito

destinados

propiciar

assistência

ciência

as autoridades

comprovante

oferecer

farmacêuticos;

periodicamente

dando

adolescentes

providenciar

aqueles

contem

e

fornecer

manter

de desabrigados;

adolescente,

comunicar

crianças

infectocontagiosas;

reavaliar

meses,

alimentação

profissionalização;

e de lazer; propiciar

àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças;
social

e

atendidos;

nome

do

sexo, idade,

e demais

dados

do atendimento;

o COMPROMISSÁRIO

a contratar equipe técnica qualificada para o desempenho

se

de suas

funções, em número condizente à capacidade da instituição de acolhimento,

de

acordo com o projeto referido na clausula quinta;

CLÁUSULA
integralmente,

NONA -

° COMPROMISSÁRIO

os recursos materiais indispensáveis

assegurará,

à manutenção

incluindo, as despesas de eventual reforma do imóvel destinado

do abrigo,

à sede a fim

de se adequar às exigências contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente
e nas normas da vigilância

sanitária,

a remuneração

dos funcionários

que

exercem suas atividades no local, bem como a estrutura para funCionamp0.ts,

MINISTÉRIO

bens

PÚBLICO

móveis,

necessidades

DO ESTADO DE SÃO PAULO

luz, água,

alimentação,

básicas das crianças

CLÁUSULA
ainda, regimento

medicamentos,

e adolescentes

DÉCIMA

roupas

abrigados

e demais

na moradia;

- o COMPROMISSÁRIO

elaborará,

interno, no Drazo de 06 (seis) meses, primordialmente

voltado

à reeducaçao

da criança e do adolescente e à reestruturação da familia,

administrado

por

funcionários

qualificados,

promovendo

educacional,

médico, psicológico,

administrado

por Diretor indicado pelo Chefe do Executivo

atendimento

psiquiátrico e assistencial;

CLAUSULA

DÉCIMA

PRIMEIRA

-

o

abrigo

Municipal,

será

que será

equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito, conforme prevê o
artigo 92, parágrafo

único, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

CLÁUSULA

DÉCIMA

SEGUNDA

possibilidade

de ser assinado

Convênio

em caráter

complementar,

auxiliar na execução

entidade

de acolhimento,

-

com Instituições

ou então estabelecer

é

assegurada

Beneficentes,

a

para,

das atividades fins da

novos locais para o acolhimento

de crianças e adolescentes em situação de risco, mantendo-se, no entanto, a
obrigação

do

estabelecida

COMPROMISSÁRIO

nas atribuições

CLÁUSULA
da entidade de acolhimento

de manter

a eslrutura

mlnima

acima

do Municlpio;

DÉCIMA

institucional,

TERCEIRA

- até a implementação

o COMPROMISSÁRIO

das crianças e adolescentes

viabilizará, ~

imediato,

o acolhimento

estruturas

já existentes no Municlpio, desde que garantida a presença dos

profissionais retromencionados
subsidiário e excepcional,
Comarca,

para a demanda

em situação de risco em

existente, e, em caráter

em entidades de acolhimento situadas fora da

arcando com todos os custos do acolhimento;

DA FISCALIZAÇÃO

DO CUMPRIMENTO

DAS OBRIGAÇÕES

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO ESTADO DE SÃO PAULO

CLÁUSULA
fiscalização

DÉCIMA

QUARTA

- objetivando

da execução deste termo de compromisso,

se obriga a apresentar
demonstrar

o andamento

viabilizar

a

o COMPROMISSÁRIO

à Promotoria de Justiça relatórios mensais para
do projeto, das obras, contratações

finalidade de possibilitar o acompanhamento

e compras,

com a

do cumprimento de todas as

clausulas e obrigações, para a efetiva criação e instalaçao da entidade de
acolhimento

institucional;

decorrência

de suas atribuições constitucionais e legais, o MINIST~RIO

CLÁUSULA

PÚBLICO

DÉCIMA

QUINTA

-

pelo

presente

e em

terá amplos poderes para acompanhar e fiscalizar o pleno e fiel

cumprimento

por parte

do COMPROMISSÁRIO

das obrigaçOes

assumidas no âmbito do presente Termo de Compromisso

por este

e Ajustamento de

Conduta, sem prejuízo das demais ações rotineiras de controle desenvolvidas
no âmbito de suas competências e atribuições legais e de sanções judiciais
delas decorrentes, inclusive quanto à execução compulsória do presente;

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA

DÉCIMA

SEXTA

- o descumprimento

do

compromisso assumido, ou de qualquer de suas cláusulas e prazos nelas
estipulados,

acarretará

ao COMPROMISSÁRIO

multa diária

de RS 1.000,00

(mil reais), a partir do dia seguinte ao término dos prazos aqui estipulados,
para cada uma delas, separada e cumulativamente, com a correção monetária
e juros legais correspondentes no momento do pagamento (art. 11 da Lei nO
7347/85), sem prejuízo do ajuizamento da execução de obrigação de fazer e da
imediata aplicaçao de sanções administrativas.

CLÁUSULA
porventura

incidentes deverao

DÉCIMA

SÉTIMA

ser destinadas

-

todas

a recolhimento

as
ao

multas

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO ESTADO

Estadual de Reparação de Interesses

DE SÃO PAULO

Difusos Lesados - FIO, de que tratam a

Lei Federal n' 7.347/85 e a Lei Estadual n' 13.555 de 09/06/2009,
a Lei Estadual

a qual altera

nO 6.536/89, a serem depositados no Banco do Brasil, Agência.

1897-X, Conta Corrente:

13.9656-0 ou para projetos ambientais

no âmbito do

Municlpio de Presidente Epitácio, desde que haja prévia concordância do
COMPROMISSÁRIO

e do Ministério Público;

CLÁUSULA

DÉCIMA

OITAVA

-

as

multas

acimas

dispostas são estipuladas sem prejuízo das demais sanções e cominações
previstas na Constituição Federal e legislação infraconstitucional. A execução
da

multa

obrigações

não

impedirá

de fazer

o ajuizamento

estipuladas

de

execução

neste tenno,

específica

das

além de outras medidas

judiciais pelo descumprimento da legislação em vigor e do presente Título
Executivo Extrajudicial;

DAS CONDICÕES

CLÁUSULA
pelO

COMPROMISSÁRIO,

DÉCIMA

de

FINAIS

NONA - a eventual inobservância,

qualquer

dos

prazos

ou

obrigaçOes

estabelecidas no presente Termo Compromisso e Ajustamento de Conduta,
desde que resultante de caso fortuito ou força maior, na forma tipificada no
artigo

393

do

Código

Civil

(Lei

10.406/02),

deverá

ser

imediatamente

comunicada e justificada ao Ministério Público, que, se for o caso, fixará novo
prazo para o adimplemento

das obrigaçOes nao cumpridas;

CLÁUSULA

VIGÉSIMA

- Considerar-se-á

encerrado

o

presente acordo, após o fiel, pleno e integral cumprimento das obrigações
assumidas pelo Compromissário neste instrumento;

CLÁUSULA

VIGÉSIMA

PRIMEIRA

- a celebração

deste

compromisso de ajustamento de conduta não impede que um novo termo seja

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO ESTADO DE SÃO PAULO

firmado entre o MINISTÉRIO

PÚBLICO e o COMPROMISSÁRIO,

observado

o superior interesse

das crianças

presente

Termo

CLÁUSULA

extrajudicial

de

VIGÉSIMA

Ajustamento

ficará condicionada

de

desde que

e adolescentes;

SEGUNDA

Conduta

à sua homologação

-

como

a eficácia
título

pelo Conselho

do

executivo

Superior do

Ministério Público, nos termos do artigo 83, § 4°, do Ato Normativo nO 484-CPJ,
de 05 de outubro de 2006;

CLÁUSULA
disposto no artigo 5',

VIGÉSIMA

TERCEIRA

-

Na

forma

do

§ 6', da Lei n' 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e do

artigo 585, inciso VIII, do Código de Processo Civil, este Termo de Ajustamento
de Conduta

é título executivo

extrajudicial

para todos os fins e efeitos legais;

Por estarem de acordo, assinam o presente Termo de
Ajustamento

de Conduta,

em três vias de igual teor.

Em seguida, pelo Promotor de Justiça foi deliberar
a) tornem os autos conclusos

para promoÇao de arquivamento.

Ana Carolina Assis Coelho, Oficial de Promotori

igtt i.

Eu,

I

