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TERMO  DE   COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE  CONDUTA OBJETIVANDO

GARANTIR  EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE PARA TODOS.

que firmam o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio da Promotoria de Justiça de

….... e o MUNICÍPIO DE …...........

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, representado pelo(a)

Promotor(a)  de  Justiça,  …...........,  Titular  da  Promotoria  de  Justiça  de  ….........   e  o

Município  de  …......,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  com  sede  na

Rua....................,  nesse Município, neste representado por seu Prefeito Constitucional,

…................... e pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação …..................., e

CONSIDERANDO que o Constituinte Originário erigiu o direito à Educação

ao  patamar  de  Direito  Social,  previsto  no  art.  6º  da  Constituição  Federal  de  1988,

integrante do mínimo existencial, indispensável à condição humana digna, estatuída pelo

art. 1º da Carta Magna como fundamento do Estado Democrático de Direito;

CONSIDERANDO que o direito fundamental à educação é, nos temos do

artigo  205,  caput,  da  Constituição  Republicana  de  1988,  dever  do  Estado,  a  quem

compete proporcionar os meios de acesso a tal garantia;

CONSIDERANDO que, consoante o art. 227 da Lei Fundamental: “É dever

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,  à
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profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,

exploração, violência, crueldade e opressão.”; 

CONSIDERANDO que Constituição Federal de 1988, e a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), disciplinam, entre outros princípios, que

o ensino será ministrado com garantia do padrão de qualidade; 

CONSIDERANDO  que  o  atendimento  em  creche  e  pré-escola  constitui

direito da criança e dever do Estado, nos termos dos artigos 205 e 208, IV da Constituição

Federal, art. 53 e 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 4º, IV da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação;

 CONSIDERANDO que a educação infantil, segmento da educação básica,

ostenta  o  caráter  de  direito  social  e  garantia  fundamental,  devendo  ser  promovida  e

incentivada de forma prioritária (art. 205, CF), constituindo serviço público essencial; 

 CONSIDERANDO  que as  creches  e  pré-escolas  desempenham funções

essenciais,  quer  no  aspecto  educacional,  respondendo  às  necessidades  do

desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida, quer assistencial, proporcionando os

cuidados básicos de alimentação e de saúde, essenciais ao desenvolvimento da criança,

beneficiando, sobretudo, a parcela mais empobrecida da população;

CONSIDERANDO  que,  por  sua  natureza,  o  atendimento  prestado  por

creches  e  pré-escolas  deve ser  diferenciado em relação  aos  demais  níveis  de  ensino,

jamais podendo ser interrompido no período reservado às férias escolares, sob pena de,

neste interregno, restarem desamparadas e em grave situação de risco, justamente as
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crianças que mais necessitam do atendimento;

CONSIDERANDO  que  "a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os

Municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino" e que "os

Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil" (Art.

211 e §2º, da CF ); 

 CONSIDERANDO  que  "compete  aos  Municípios:  VI  -  Manter,  com  a

cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar

e de ensino fundamental" (Art. 30, VI, da CF);

CONSIDERANDO que o Art. 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

(Lei nº 9394/96) incumbe os Municípios de oferecer educação infantil em creches e pré-

escolas;

CONSIDERANDO  o  Programa  Interinstitucional  Educação  de

Qualidade: direito de todos os maranhenses no qual o Ministério Público do Estado

do Maranhão em parceria com organismos institucionais do Poder Público e da sociedade

civil,  empreendem  esforços  no  sentido  de  melhorar  os  indicadores  da  educação

maranhense, concentrando esforços nos seguintes eixos de atuação: alimentação escolar,

transporte escolar, educação infantil e qualidade da educação;

CONSIDERANDO  as  deliberações  emanadas  do  Encontro  Regional  de

Educação, promovido pelo Ministério Público Estadual, nos dias 02 e 03 de outubro de

2013,  na  cidade  de  Pedreiras/MA,  tendo  sido  assumidos  os  seguintes  compromissos:

Equipar Creches e pré-escolas respeitando os números de alunos por sala de aula, nos

termos definidos pelo Conselho Nacional de Educação e a carga horária dos professores,
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de acordo com a definição de Lei federal;  Fiscalização das turmas mistas de educação

infantil  e  ensino  fundamental  (multisseriadas)  e  elaboração  do  Plano  Municipal  de

Educação;  Professores  habilitados  na  área  da  educação  infantil  e  selecionados  por

concurso público, formação continuada, PCCS e condições dignas de trabalho.

RESOLVEM firmar o presente  COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA, conforme prevê o art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 585, inciso II, da Lei

Adjetiva Civil, bem como atender ao que dispõe a Carta Política de 1988, no tocante à

educação, art. 205 e seguintes, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, consoante as

cláusulas a seguir elencadas: 

1-  Quanto às  instalações  físicas das  escolas  existentes  o compromitente  assume a

obrigação de, no prazo de 90 (noventa) dias:

a)  reformar  os  banheiros,  fazendo  a  necessária  adequação  dos  sanitários  com  a

substituição das peças atuais por peças destinadas ao uso infantil;

b) reformar as salas de aulas, tornando-as arejadas e adequadas a idade dos alunos da

educação infantil;

2 – Quanto aos aspectos gerais o compromitente se obriga a:

a) Equipar Creches e pré-escolas respeitando os números de alunos por sala de aula, nos

termos definidos pelo Conselho Nacional de Educação;

b) Adequar a carga horária dos professores, de acordo com a definição de Lei federal;

c) Fiscalizar as turmas mistas de educação infantil e ensino fundamental (multisseriadas).

3- Quanto ao aspecto pedagógico o compromitente assume a obrigação de:

a) realizar concurso público para provimento de cargo efetivo para Professores  habilitados

na área da educação infantil, exigindo-se a graduação em pedagogia;

b)Desenvolver  programa  de  formação  continuada  para  os  professores  da  Educação

Infantil;
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c)Elaborar com ampla participação popular o  Plano de Cargos e Salários dos professores

garantindo condições dignas de trabalho;

d) elaborar um novo PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO que envolva os profissionais da

educação infantil  e que leve em consideração o Referencial Curricular Nacional;

e) elaborar o Regimento Interno que objetive a organização da instituição, devendo estar

em consonância com o Projeto Político Pedagógico desenvolvido;

f)  elaborar  instrumentos  que  permitam  a  avaliação  do  desempenho  das  crianças,

objetivando a adequação do trabalho realizado;

g) adquirir material pedagógico e brinquedos adequados às atividades a serem realizadas;

h) organizar uma biblioteca com livros adequados à faixa etária e que permitam subsidiar 

o trabalho dos professores;

i) adquirir colchonetes, de forma que cada criança tenha o seu, no horário de dormir,

no prazo de 60 (sessenta) dias;

j) definir o atendimento médico e odontológico gratuito às crianças, oferecido através da

Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, as vacinas;

O Município de …...... assume obrigação de fazer a partir do ano de 2015, consistente em

manter  em funcionamento  as  creches  e  pré-escolas  municipais,  de  forma ininterrupta

(excetuados  os  finais  de  semana  e  feriados),  e  em  período  integral  (matutino  e

vespertino) durante todos os meses do ano, devendo os respectivos funcionários usufruir

das férias de forma escalonada, de maneira a não prejudicar o atendimento prestado; 

O  Município  de  ….......  para  os  fins  previstos  na  cláusula  anterior,  encaminhará  ao

Ministério  Público,  até  o  dia  15  de  dezembro  de  cada  ano,  a  escala  de  férias  dos

funcionários  das  creches  e  pré-escolas  municipais,  em  observância  ao  citado

escalonamento, cuidando para que seja garantida a presença de funcionários em número
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suficiente a assegurar o adequado e regular atendimento, durante todos os meses do ano;

O Município de ….........ressalvados as cláusulas ou itens cujo prazo esteja expresso, fica

estipulado o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento do ajustado;

O  Ministério  Público  fiscalizará  o  cumprimento  deste  acordo,  tomando,  sempre  que

necessário, as providências legais cabíveis; 

O descumprimento injustificado das obrigações assumidas no presente ajustamento, sem

prejuízo  da  ação  para  a  execução  específica,  sujeitará  os  compromitentes,  pessoal  e

solidariamente, ao pagamento, cada qual, de multa no valor de R$ 300,00 por dia de

atraso/descumprimento,  que  se  reverterá  para  o  Fundo  Municipal  da  Criança  e  do

Adolescente; 

O  cumprimento  das  obrigações  ajustadas  não  dispensa  os  compromitentes  de

satisfazerem quaisquer exigências previstas na Constituição, legislação Federal, Estadual

ou  Municipal,  tampouco  de  cumprir  quaisquer  imposições  de  ordem  administrativa

correspondentes às suas atividades. 

Por estarem assim perfeitamente acordadas as condições ora estipuladas, os

compromissados assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

 …............, …....... de …..........

Promotor(a) de Justiça
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Secretário(a) Municipal de Educação

Prefeito(a) Municipal

Presidente da Associação do Ministério Público

Procuradora-Geral de Justiça
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