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 Apresentação 

O  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  por  intermédio  do  Centro  de  Apoio 
Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente e da Educação, coloca à disposição da 
sociedade  paranaense  material  relativo  à  campanha  “Compromisso  pela  Criança  e  pelo  
Adolescente”,  destinada  a  sensibilizar  e  colher  compromissos  dos  candidatos  às  próximas 
eleições municipais para com a população infanto-juvenil local.

O material consiste em modelos de cartazes contendo o logotipo da campanha e 
dos  22  anos  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  um  modelo  de  folder  explicativo  à 
população (que pode ser impresso e distribuído em escolas, centros comunitários e em outros 
locais públicos), orientações gerais ao encarregados de deflagrar a campanha em nível municipal, 
bem como de dois modelos de termos de compromisso destinados aos candidatos a Prefeito e um 
destinado aos candidatos a Vereador, através dos quais os mesmos se comprometem a, uma vez 
eleitos,  priorizar  a  criança  e  o  adolescente  em  suas  ações,  através  de  inúmeras  iniciativas 
relacionadas nos respectivos documentos.

A ideia é fazer com que os Conselhos Municipais  dos Direitos da Criança e do 
Adolescente,  Conselhos Tutelares,  representantes da Ordem dos Advogados do Brasil  -  OAB, 
entidades não governamentais e lideranças locais efetuem uma ampla mobilização em torno da 
causa da infância e da juventude, incentivando a população a votar apenas em candidatos que 
assumam o compromisso de destinar à área da criança e do adolescente o tratamento prioritário 
que lhe é devido na forma da lei e da Constituição Federal.

A coleta de assinatura dos candidatos deve ocorrer preferencialmente por ocasião 
de  evento  ou  solenidade  especialmente  marcada  para  este  fim,  e  a  relação  dos  candidatos 
signatários do documento deverá ser publicada na sede do Conselho Tutelar e em outros locais.

Após aderir à campanha, o candidato estará assumindo, perante seus eleitores e 
perante toda sociedade, a obrigação  moral de lutar pelos direitos das crianças e adolescentes 
residentes no município, e os defensores da causa da infância e da juventude poderão contar com 
mais um aliado na busca da melhoria das condições de vida da população infanto-juvenil  do 
município.

Por intermédio da “Campanha Compromisso pela Criança e pelo Adolescente”, será 
possível colocar a defesa dos direitos da criança e do adolescente na agenda dos candidatos à 
Prefeitura e à Câmara Municipal, e a assinatura do “Termo de compromisso” permitirá que a área 
infanto-juvenil  seja  o  foco  central  e  prioritário  de  atenção  da  futura  administração  municipal,  
assumindo assim seu merecido local de destaque no processo de elaboração e implementação de 
políticas públicas, ações e programas de governo, ponto de partida para transformação da dura 
realidade em que vive boa parte das crianças e adolescentes paranaenses.

Vote consciente!
Vote apenas em candidatos que assinaram esse

“Compromisso pela Criança e pelo Adolescente”!
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  Orientações 

1. Organizar  uma  Comissão,  formada  por  Conselheiros  Municipais  dos  Direitos  da 
Criança  e  do  Adolescente,  Conselheiros  Tutelares,  representantes  da  Ordem  dos 
Advogados  do  Brasil  -  OAB,  operadores  e  técnicos  da  área  social,  lideranças 
comunitárias, coordenadores de entidades não governamentais e demais interessados 
na proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente [nota 1], que 
ficará encarregada de conduzir a “Campanha Município que Respeita a Criança e o  
Adolescente”, articulando ações com outros órgãos e entidades e dando-lhe a devida 
publicidade.

2. Desenvolver estratégias destinadas à  conscientização e à  mobilização da opinião 
pública (cf.  art.  88,  inciso VII,  do ECA) e dos candidatos à Prefeitura e à Câmara 
Municipal, no sentido da importância do investimento em políticas públicas destinadas 
ao atendimento  da população infanto-juvenil,  o  que resultará  em benefícios  a  toda 
população.  É  recomendável  que,  para  tanto,  seja  obtido  apoio  junto  à  mídia  local  
(rádios, emissoras de televisão e jornais).

3. De preferência, e se possível contando com o apoio dos empresários locais, e também 
da mídia,  realizar  evento específico  [nota 2],  destinado a ouvir  as propostas dos 
candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal para a área da criança e do adolescente, 
ocasião  em  que  também  lhes  será  apresentada,  em  caráter  oficial,  a  campanha 
“Município que Respeita a Criança e o Adolescente”, contendo os compromissos a 
serem assumidos em prol da população infanto-juvenil.

4. Imprimir  o “folder”  da campanha, cujo modelo se encontra publicado na página do 
CAOPCA na “internet” e distribuir aos participantes do evento, bem como em escolas, 
centros comunitários e outros locais.

5. Imprimir o Termo de Compromisso, conforme modelos também publicados [nota 3].

6. Preencher com os dados do candidato, no modelo do Termo de Compromisso relativo 
aos  “22  anos,  22  compromissos”,  os  campos  próprios  existentes  ao  final  do 
documento, e substituir, nos demais modelos, “XXXXXXXX” pelo nome do município, 
“NONONONONO” pelo nome completo do candidato e “PPPP” pelo nome do partido 
político ou coligação. Colocar a data da assinatura.

7. Imprimir o Termo de Compromisso em 03 vias (uma para o candidato, outra para 
arquivar e outra para enviar ao Ministério Público), tantas vezes quantos forem os 
candidatos.

8. Colher, nas 03 vias, a assinatura do candidato à Prefeitura ou à Câmara Municipal.

9. Assinarão como testemunhas os integrantes da Comissão que estiverem coletando as 
assinaturas  (pelo  menos  dois)  e,  também,  pelo  menos  duas  outras  pessoas,  de 
preferência ligadas ao candidato, que estiverem presentes ao ato de assinatura.



10. Se possível, providenciar o reconhecimento de firma do candidato.

11. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e  
outros integrantes da Comissão (em conjunto) poderão, também, colher a assinatura 
dos  candidatos  (como  “ciente”)  em  um  documento  que  apresente  os  principais 
problemas da rede municipal  de  atendimento  à  criança,  ao  adolescente  e  às  suas 
famílias [nota 4], bem como as sugestões de providências para resolução. Neste caso, 
elaborar  coletivamente e  entregar  a  cada  um  dos  candidatos  cópia  do  referido 
documento, mediante recibo ou protocolo de recebimento. Enviar cópia do documento 
assinado ao Ministério Público.

12. Aproveitar  a  oportunidade  para  explicar  as  atribuições  e  o  funcionamento  dos 
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e Tutelar.

13. Colher assinaturas individuais dos candidatos que não se fizeram presentes ao evento  
anteriormente referido, realçando a importância da adesão à campanha.

14. Divulgar  o  nome  dos  candidatos  que  assinaram  o  “Termo  de  compromisso”,  para 
conhecimento dos eleitores em geral, atualizando a relação, na medida em que novas 
assinaturas sejam colhidas.

15. Enfatizar, desde logo, que  a campanha não possui conotação político-partidária, 
pois a defesa dos direitos da criança e do adolescente é de responsabilidade de todos 
os  governantes  e  de  todos  os  partidos  políticos,  devendo-se  garantir,  nos  eventos 
realizados, a igualdade de condições a todos os candidatos, em respeito às regras 
estabelecidas pela Legislação Eleitoral.

Vote consciente!
Vote apenas em candidatos que assinaram esse

“Compromisso pela Criança e pelo Adolescente”!

[nota 1] Se possível, colher também a adesão de representantes da Promotoria e da Justiça 
da Infância e da Juventude local.

[nota 2] Na  impossibilidade  de  realizar  evento  específico,  solicitar,  junto  à  comissão 
organizadora  de  eventos  já  marcados  (debates  entre  candidatos,  audiências 
públicas, reuniões promovidas pela Justiça Eleitoral etc.), espaço para apresentação 
do “Compromisso” e coleta de assinatura dos candidatos.

[nota 3] Estão disponíveis 02 modelos de termos de compromisso para candidatos a Prefeito 
e 01 para candidatos a Vereador. São admissíveis adaptações aos modelos, para 
atender  as  peculiaridades  locais,  desde  que  o  espírito  da  campanha  não  seja 
alterado ou subvertido.

[nota 4] Sugere-se o título  “Principais problemas da rede de atendimento à criança, ao  
adolescente e às suas famílias, na visão do Conselho Municipal dos Direitos  
da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar de XXXXXXXX”.
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 Perguntas  &  Respostas 

Vote consciente!
Vote apenas em candidatos que firmaram o

“Compromisso pela Criança e pelo Adolescente”!

Você sabia... 
...  que  boa  parte  dos  problemas  hoje  enfrentados  pela  sociedade  brasileira  são 
decorrentes da falta de investimento em políticas públicas destinadas ao atendimento de 
crianças e adolescentes?
... que a criança e o adolescente, por força da lei e da Constituição Federal, têm direito 
de receber, por parte do Poder Público, a mais absoluta prioridade de atenção, através 
de um  atendimento  preferencial nos  serviços  públicos  (saúde,  educação,  assistência 
social etc.), com o necessário aporte privilegiado de recursos orçamentários?
... que todos os políticos, ao tomarem posse, juram respeitar a Constituição Federal e as  
instituições democráticas,  mas poucos efetivamente cumprem o juramento no que diz 
respeito à observância do princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao 
adolescente em suas ações?

O que é a campanha Compromisso pela Criança e pelo Adolescente?
A campanha  Município  que Respeita  a  Criança e  o  Adolescente é  uma mobilização 
destinada a conscientizar os eleitores e os candidatos a cargos de Prefeito e Vereador 
nas eleições municipais de 2012, que o efetivo respeito ao princípio constitucional da 
prioridade  absoluta  à  criança  e  ao  adolescente  é  fundamental  para  melhoria  das 
condições  de  vida  de  toda  população.  Os  candidatos  que  assinam  o  Termo  de 
compromisso obrigam-se a, uma vez eleitos, investir em políticas públicas destinadas ao 
atendimento  prioritário  e  preferencial  de  crianças,  adolescentes  e  suas  respectivas  
famílias, em cumprimento ao disposto na lei e na Constituição Federal.

Qual a importância da implantação de políticas públicas pelo município?
A municipalização do atendimento é a diretriz primeira da política de atendimento traçada 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com vista à proteção integral infanto-juvenil. 
Com  a  municipalização  das  políticas  e  programas  de  atendimento  a  crianças, 
adolescentes e suas famílias, se evita que uma criança ou adolescente que esteja com 
seus direitos ameaçados ou violados tenha de ser “exportada” para outro município para 
somente  então  receber  o  atendimento  que  necessita.  A  atuação  dos  governantes 
municipais na discussão dos problemas e na busca de soluções “domésticas” para os 
casos de ameaça ou violação dos direitos infanto-juvenis é, pois, essencial. 



E  se  meu  candidato  se  recusa  a  aderir  à  campanha  e  a  assinar  o  termo 
compromisso?

Isto  é  um  mau  sinal.  Todos  os  agentes  públicos  devem  respeito  aos  princípios 
constitucionais da prioridade absoluta e da proteção integral à criança e ao adolescente.  
Aqueles que não se propõem a assumir tal compromisso de maneira expressa estão 
dando um claro indicativo de que não pretendem cumprir a lei e a Constituição Federal, e  
se não fazem isto no que diz respeito a crianças e adolescentes, por certo não o farão 
em outros setores da administração e da política municipal. 

Os candidatos que não assinam o  termo de compromisso, se eleitos, não são 
obrigados a priorizar a criança e o adolescente em suas ações?

O princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente vale para 
todos  os  governantes  e  partidos  políticos,  e  as  obrigações  constantes  do  termo de 
compromisso já são previstas pela lei e/ou pela Constituição Federal a todos os agentes 
públicos. Assim sendo, tendo ou não assinado o termo de compromisso, as obrigações 
constantes do documento são exigíveis do governante eleito, ainda que para tanto seja 
necessário acionar o Poder Judiciário.

Por que, então, é importante a assinatura do termo de compromisso?
Porque além da obrigação legal, o candidato estará assumindo, perante seus eleitores e 
perante  toda  sociedade,  a  obrigação  moral de  lutar  pelos  direitos  das  crianças  e 
adolescentes residentes no município,  e além de poder ser cobrado na Justiça, pelo 
eventual  descumprimento de seus deveres correspondentes, fatalmente será cobrado 
nas urnas, na próxima eleição.

Por que eu devo participar?
Porque, na forma da lei e da Constituição Federal, é dever de todos dar sua parcela de 
contribuição  para  que  nossas  crianças  e  adolescentes  possam exercer,  de  maneira 
efetiva e plena,  os direitos que lhes são assegurados.  Ademais,  o exercício do voto 
consciente é um direito e um dever de todo cidadão, que tem em suas mãos o poder de 
transformação da triste realidade em que vive boa parte da população infanto-juvenil do 
País.  Ao votar  em um candidato que firmou o  termo de compromisso (e  não possui 
pendências  com  a  Justiça),  o  eleitor  estará  demonstrando  maturidade  política  e 
consciência cívica, dando um passo decisivo rumo a uma sociedade mais justa, livre e 
solidária.

Como vou saber quais os candidatos que aderiam à campanha e assinaram o 
termo de compromisso?

Em todos os  municípios,  na  sede do Conselho Tutelar  e  em outras  instituições que 
participam da mobilização,  há  uma lista  atualizada  dos candidatos  que  assinaram o 
Compromisso pela Criança e pelo Adolescente. Pergunte a seu candidato, cobre dele a 
assinatura do Compromisso pela Criança e pelo Adolescente e confira.

Com sua participação e com a mobilização da sociedade,
todos sairão vitoriosos na próxima eleição.

Assuma você também este compromisso!!!
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 Carta Aberta 

Carta Aberta aos candidatos e candidatas às Prefeituras e Câmaras Municipais:

Estatuto da Criança e do Adolescente:
22 anos, 22 Compromissos *

A criança e o adolescente no centro da gestão municipal

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) completa 22 anos em 2012. É 
a  mais  importante  das  leis  de  garantia  e  proteção  de  cada  uma  das  crianças  e 
adolescentes brasileiros.
Não  garantir  os  direitos  de  meninos  e  meninas  é  desrespeitar  a  lei  e  a  Constituição 
Federal. Nas eleições de outubro próximo, os candidatos e as candidatas às Prefeituras e 
Câmaras Municipais têm uma oportunidade única para colocar a criança e o adolescente 
no centro da administração municipal. É fundamental fortalecer os preceitos do Estatuto e 
o cumprimento da determinação contida no artigo 227 da nossa Constituição Federal, 
segundo o qual a criança e o adolescente são destinatários de prioridade absoluta por 
parte da família, da sociedade e do Poder Público.
Diversas organizações que atuam na defesa da infância e adolescência brasileiras se 
uniram, neste momento em que comemoramos o aniversário de 22 anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para propor a candidatos e candidatas 22 compromissos que 
contribuirão para a construção de um município e de um País melhor, mais justo e mais 
solidário.

Assuma essa agenda!

Compromisso 1  -  Priorizar a elaboração de políticas públicas voltadas à infância e 
adolescência  e  assegurar  no  Orçamento  Municipal  os  recursos  necessários  à  sua 
implementação.

Ações: Realizar, imediatamente após as eleições, o diagnóstico da situação da infância 
e da adolescência no município, considerando as peculiaridades locais e com a participação 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e da 
sociedade civil organizada. Construir, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, um Plano de Governo que tenha como foco central o atendimento à 
população  infanto-juvenil  local,  através  de  políticas  públicas  desenvolvidas  pelos  mais 
diversos setores da administração, com a mais absoluta prioridade, em respeito ao disposto 
no art. 4º, caput e par. único, da Lei nº 8.069/90 e art. 227, caput, da Constituição Federal. 
Incorporar  as  deliberações  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
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Adolescente, relativas às políticas públicas destinadas ao atendimento da população infanto-
juvenil, nas propostas de leis orçamentárias (Plano Orçamentário Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias  e  Lei  Orçamentária  Anual),  prevendo  dotação  orçamentária  específica  no 
orçamento  dos  órgãos  públicos  responsáveis  pela  execução  das  políticas  públicas 
correspondentes. Priorizar, quando da execução do orçamento, ações, serviços e programas 
destinados  ao  atendimento  da  população  infanto-juvenil.  Criar  normativas  que  fixem 
percentuais mínimos de execução orçamentária para área infanto-juvenil, nos mais diversos 
setores da administração. Definir critérios que viabilizem a transparência e a participação do 
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  do  Conselho  Tutelar,  da 
sociedade civil e das próprias crianças e adolescentes na discussão, elaboração e execução 
do Orçamento Público.

Compromisso 2  -  Garantir  o  pleno  funcionamento  do  Conselho  Municipal  dos 
Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  (CMDCA).  Se  não  existir  o  Conselho,  o  seu 
compromisso é criá-lo. 

Ações: A criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente se dá 
por meio de lei votada pela Câmara Municipal. Se o seu município já criou o CMDCA, seu  
compromisso será fortalecê-lo e zelar pelo seu efetivo funcionamento, garantindo a previsão 
dos  recursos  orçamentários  necessários  a  seu  permanente  funcionamento,  assim  como 
promover a capacitação dos conselheiros, a regulamentação e a destinação de recursos do 
Orçamento Municipal para o Fundo dos Direitos da Criança e a inclusão das deliberações do  
Órgão nas propostas de leis orçamentárias que o Executivo encaminha à Câmara Municipal. 
Além disso, é importante assegurar a participação ativa de representantes dos mais diversos 
setores da administração nas reuniões do Conselho, para que junto com os representantes da 
sociedade civil deliberem sobre as políticas municipais necessárias para plena efetivação dos 
direitos  das  crianças do  município.  A nomeação dos  representantes  do  governo junto  ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve ocorrer no prazo máximo 
de  10  (dez)  dias  após  a  posse,  garantindo  a  participação  dos  Secretários  e  Chefes  de 
Departamento  Municipais  na  composição  e  nas  reuniões  do  órgão,  salvo  comprovada 
impossibilidade. Assegurar a participação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente,  bem como do Conselho Tutelar,  no processo de discussão e elaboração do 
orçamento público municipal (cf. art. 88, inciso II e 136, inciso IX, da Lei nº 8.069/90 e art. 227,  
§7º  c/c  art.  204,  inciso  II,  da  Constituição  Federal  e  disposições  correlatas  contidas  na 
Instrução Normativa nº 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná), sem prejuízo 
da participação popular preconizada pela Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e da Lei 
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Compromisso  3  -  Fornecer  o  suporte  técnico  e  administrativo  necessário  ao 
funcionamento  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente 
(CMDCA) e à implementação e operacionalização do Fundo Especial para a Infância e 
Adolescência - FIA municipal.

Ação: Disponibilizar os recursos humanos necessários ao adequado funcionamento do 
CMDCA local, incluindo pessoal de apoio administrativo e equipes técnicas para análise e 
elaboração de projetos e planos de atendimento é fundamental. Para que o CMDCA tenha 
condições de exercer suas relevantes atribuições, seja no que diz respeito à deliberação e 
controle  da  execução  das  políticas  públicas  destinadas  ao  atendimento  de  crianças, 
adolescentes e famílias, seja quanto ao registro e reavaliação periódica dos programas de 
atendimento e das entidades não governamentais, seja quanto à gestão do Fundo Municipal 
para Infância e Adolescência e condução do processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar, é imprescindível que o órgão disponha de assessoria técnica. Cabe ao município (cuja 
estrutura administrativa o CMDCA integra)  fornecer  ao CMDCA o suporte administrativo e 
técnico  (interdisciplinar)  correspondente,  em  caráter  permanente.  Tal  suporte  facilitará  a 
obtenção de dados e a publicação dos atos do Conselho, assim como a organização de 
suas  reuniões,  a  inclusão  de  suas  deliberações  nas  propostas  de  leis  orçamentárias 
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elaboradas pelo município, o trâmite burocrático dos processos administrativos destinados à 
seleção de projetos que serão contemplados com recursos do Fundo Municipal para Infância 
e Adolescência e sua posterior liberação e fiscalização quanto à utilização. Tais servidores 
poderão  pertencer  a  diversos  setores  da  administração,  e  deverão  ser 
requisitados/designados na medida em que sua colaboração se fizer necessária às atividades 
do CMDCA, devendo mais uma vez ser observado o princípio constitucional da prioridade 
absoluta à criança e ao adolescente.

Compromisso 4  -  Zelar para que a área da criança e do adolescente receba uma 
atenção especial e prioritária por parte da administração pública.

Ação: Criar uma Secretaria ou Departamento Municipal especializada e com atuação 
direta na área infanto-juvenil  e/ou instituir,  em cada Secretaria ou Departamento Municipal 
encarregado da execução das políticas públicas, um setor responsável pela implementação 
de  políticas  e  programas  especificamente  destinados  ao  atendimento  de  crianças, 
adolescentes e suas respectivas famílias, que sirva de “referência” aos demais e facilite a 
articulação de ações conjuntas,  nos moldes do previsto  no art.  86,  da Lei  nº  8.069/90.  A 
criação de tal estrutura especializada, ademais, é expressamente prevista pelo art. 5º, da Lei 
nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, 
devendo em qualquer caso ser observado o princípio constitucional da prioridade absoluta à 
criança e ao adolescente (art. 227,  caput, da Constituição Federal) e o disposto no art. 4º, 
caput e par. único, da Lei nº 8.069/90.

Compromisso 5  -  Especializar serviços e programas destinados ao atendimento de 
crianças, adolescentes e suas famílias.

Ação: Priorizar, quando da elaboração e execução do orçamento, ações, serviços e 
programas destinados ao atendimento da população infanto-juvenil, incluindo a criação e/ou 
adequação de equipamentos como os CREAS/CRAS e CAPs ao atendimento prioritário e 
especializado de crianças, adolescentes e suas famílias, com a elaboração de planos de ação 
intersetoriais e propostas específicas para cada modalidade de violação de direito. Promover 
a  qualificação  funcional  e,  se  necessário,  a  contratação  de  técnicos  especializados  no 
atendimento de demandas próprias na área infanto-juvenil, disponibilizando os seus serviços 
ao Conselho Tutelar local, sempre que solicitado.

Compromisso  6  -  Garantir  o  pleno  e  adequado  funcionamento  dos  Conselhos 
Tutelares ou criá-los onde não existam. 

Ação: Destinar  recursos  específicos  no  Orçamento  Municipal  para  estruturar  os 
Conselhos Tutelares e qualificar seus conselheiros. O Conselho Tutelar é órgão autônomo e 
essencial ao Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente, encarregado de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente no município. É fundamental  
que o órgão possua sede própria, em local de fácil acesso à população, e que tenha à sua  
disposição veículo de utilização privativa, telefone, computador e material de expediente em 
quantidade suficiente às necessidades do dia a dia. Os recursos necessários ao adequado e  
ininterrupto funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive no que diz respeito à remuneração 
de seus membros, devem ser previstos no orçamento público municipal,  estando também 
amparados  pelo  princípio  constitucional  da  prioridade  absoluta  à  área  infanto-juvenil.  A 
remuneração  dos  membros  do  Conselho  Tutelar  deve  ser  compatível  com a  natureza  e 
relevância do serviço prestado, pois a valorização do trabalho do conselheiro reverterá em 
benefício do atendimento à população. Atentar para o disposto na Resolução nº 139/2011, do 
CONANDA, inclusive quanto ao número mínimo recomendável de Conselhos Tutelares por 
milhares de habitantes.
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Compromisso 7  -  Ampliar o acesso das crianças de zero a cinco anos à Educação 
Infantil de qualidade.

Ação: Construir,  equipar  e  manter  adequadamente  mais  creches  e  pré-escolas, 
ampliando o número de vagas em creche e pré-escola para crianças de zero a cinco anos e 
tendo como meta, até o final do mandato, a universalização do atendimento na educação 
infantil.

Compromisso  8  -  Melhorar  a  qualidade  do  Ensino  Fundamental  e  combater  a 
evasão escolar.

Ação: Investir na qualificação dos profissionais de educação; na construção, reforma e 
ampliação das escolas; no intercâmbio direto com o MEC com vistas à atualização e melhoria 
do  material  didático,  de  acordo  com  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs);  criar 
mecanismos para envolver a família e a comunidade no enfrentamento da evasão escolar, 
incentivando  a  formação  de  instâncias  de  participação  dos  alunos,  como  os  grêmios 
estudantis,  e  da  família,  como as Associações de Pais;  promover  o  censo e  a  chamada 
escolar,  zelando  para  que  toda  criança  ou  adolescente  tenha  acesso  à  educação  de 
qualidade, com a implementação de programas de contra-turno e combate à evasão escolar, 
que  contemplem o  reforço  escolar  e  a  realização  de  atividades  esportivas,  recreativas  e 
culturais.

Compromisso  9  -  Melhorar  o  atendimento  no  pré-natal,  parto  e  pós-parto. 
Assegurar a ampliação da Licença-Maternidade de quatro para seis meses.

Ações: Fortalecer a rede municipal de atenção básica à saúde e implementar políticas 
públicas capazes de oferecer assistência mais humanizada a gestantes e bebês. Incentivar a  
amamentação exclusiva no peito da mãe até o sexto mês de vida da criança. Apresentar 
projetos de lei à Câmara de Vereadores propondo a licença-maternidade de seis meses.

Compromisso 10  -  Propiciar  condições  para  que  a  família  ofereça  ambientes 
pacíficos,  seguros  e  adequados  ao  desenvolvimento  integral  de  seus  filhos  e  se 
fortaleça como Família que Protege.

Ação: Implementar políticas públicas integradas de orientação e apoio às famílias e 
fortalecimento do ambiente familiar, oferecendo atividades, assistência no que for necessário 
e formação para que os pais e/ou responsáveis pelas crianças e adolescentes estejam melhor 
preparados  para  administrar  os  diferentes  conflitos  dentro  de  casa,  proporcionando-lhes 
condições de assumir as responsabilidades que lhes são inerentes.

Compromisso 11  -  Assegurar  a  convivência  familiar  e  comunitária  de crianças  e 
adolescentes, apoiando suas famílias e suas comunidades com políticas, programas e 
serviços, bem como desenvolvendo estratégias voltadas a evitar ou abreviar o tempo 
de  permanência  em  entidades  de  acolhimento,  inclusive  através  do  estímulo  ao 
acolhimento sob forma de guarda e da implementação de programas de acolhimento 
familiar. 

Ação: Viabilizar políticas públicas de planejamento familiar e assistência psicossocial 
aos grupos vulneráveis, como, por exemplo, pessoas com dependência química e alcoolismo. 
Promover a geração de emprego e renda para os adultos, oferecendo condições necessárias 
para  evitar  o  afastamento  de  crianças  e  adolescentes  de  suas  famílias.  Elaborar  e 
implementar um Plano Municipal de Efetivação do Direito à Convivência Familiar, tendo por 
base o  Plano Nacional  homônimo elaborado em parceria  entre  o Conselho Nacional  dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e o Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS, contemplando, além de ações destinadas ao fortalecimento dos vínculos 
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familiares, políticas destinadas a evitar ou abreviar o máximo o tempo de permanência de 
crianças  e  adolescentes  em  entidades  de  acolhimento,  inclusive  através  do  estímulo  ao 
acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar 
(cf. art. 260, §2º, Da Lei nº 8.069/90 e art. 227, §3º, inciso VI, da Constituição Federal) e da 
implementação de programas de acolhimento familiar.

Compromisso 12  -  Articular  a  “Rede  de  Proteção  aos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente”,  através  da  atuação  integrada  de  todos  os  órgãos  da  administração 
pública municipal  envolvidos em questões atinentes à criança,  ao adolescente e às 
suas respectivas famílias.

Ação: Estimular a implementação de ações intersetoriais entre os mais diversos órgãos 
da administração pública municipal com atuação direta ou indireta na área da criança e do 
adolescente, em especial aqueles que integram o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. Articular ações entre estes e os Conselhos Tutelares, Ministério Público, 
Poder Judiciário e entidades governamentais e não governamentais que executam programas 
de atendimento a crianças, adolescentes e famílias, implementando uma verdadeira “Rede de 
Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente” no município.

Compromisso 13  -  Combater a violência doméstica caracterizada pelos maus-tratos 
físicos e psicológicos, negligência e abuso sexual.

Ação: Realizar  campanhas  públicas  de  esclarecimento  sobre  a  necessidade  de 
denunciar tais situações, qualificar os profissionais das redes de saúde, educação, assistência 
social,  bem como integrantes  das Policias Civil  e  Militar  e  os  conselheiros tutelares para  
identificar esses casos e prestar o atendimento adequado às crianças, adolescentes e suas 
famílias.

Compromisso 14  -  Prevenir  e  enfrentar  a  violência  e  a  exploração  sexual  de 
crianças e adolescentes em todas as suas manifestações. 

Ação: Mapear a situação no município. Fortalecer os mecanismos de repressão desses 
crimes e responsabilização dos culpados, aprimorando também a rede de proteção social das 
crianças e adolescentes. Adotar políticas públicas de prevenção e atendimento das vítimas e 
de suas famílias, através de programas de orientação, apoio financeiro e médico-psicológico e 
geração de renda. 

Compromisso 15  -  Prevenir, combater e erradicar do município o trabalho infantil e 
a exploração do trabalho do adolescente em todas as suas formas.

Ação: Mapear  a  situação  no  município,  identificando  crianças  e  adolescentes 
explorados. Investir na criação de uma rede de Educação Integral Inclusiva, implementando, 
no turno complementar ao das aulas formais, atividades educacionais, esportivas e culturais.  
Oferecer programas de orientação, apoio financeiro e geração de emprego e renda para os 
adultos integrantes das famílias.

Compromisso 16  -  Desenvolver políticas específicas para ampliar as oportunidades 
de participação e reduzir a vulnerabilidade dos adolescentes.

Ação: Implementar políticas públicas de qualificação profissional e geração de emprego 
e renda, oferecendo programas de aprendizagem ou cursos profissionalizantes articulados 
com a conclusão do ensino fundamental e o acesso ao ensino médio, sintonizados com o 
mundo  de  trabalho  da  região,  preparando  adolescentes  para  o  primeiro  emprego,  o 
empreendedorismo e sua realização profissional.
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Compromisso 17  -  Promover a saúde de crianças e adolescentes.

Ação: Criar ou fortalecer ações de assistência integral à saúde de meninos e meninas, 
garantindo a implementação efetiva de estratégias como o Programa Nacional de Vacinação 
Infantil  e  prevenindo  problemas  como  gravidez  não  planejada,  dependência  química, 
depressão,  doenças  sexualmente  transmissíveis,  entre  outros.  Elaborar  e  implementar 
políticas públicas especificamente destinadas à prevenção e ao tratamento especializado de 
crianças e adolescentes usuários de substâncias psicoativas (inclusive as chamadas “drogas 
lícitas”, como o álcool e cigarro), através de ações, serviços e programas desenvolvidos pela  
Secretaria Municipal  de Saúde,  em parceria com os órgãos encarregados dos setores de 
Educação, Assistência Social e outros.

Compromisso 18  -  Destinar  recursos  e  criar  espaços  para  atividades  culturais, 
esportivas e de lazer, voltadas para crianças e adolescentes.

Ação: Organizar atividades, programas e políticas de incentivo à valorização da cultura 
local, da prática de esportes e de iniciativas comunitárias de lazer e recreação, melhorando os 
espaços e equipamentos existentes ou criando novos.

Compromisso 19  -  Assegurar  a  participação  de  crianças  e  adolescentes  nas 
decisões políticas do município. 

Ação: Incentivar  meninos e  meninas a participar  de  organizações estudantis  e,  por 
meio  delas,  participar  das  reuniões  do  Conselho  Municipal  de  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente local, garantindo-lhes vez e voz no processo de tomada de decisões pelo Órgão. 
Promover atividades que facilitem sua participação na elaboração do Orçamento Municipal. 
Criar  Ouvidoria  na  cidade,  coordenada  por  adolescentes,  cuja  missão  será  receber  as 
sugestões de meninos e meninas.

Compromisso 20  -  Assegurar  a  municipalização  da  execução  das  medidas 
socioeducativas  em  meio  aberto  (liberdade  assistida  e  prestação  de  serviços  à 
comunidade), de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente e pela Lei  nº 12.594/2012, que instituiu o SINASE (Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo).

Ação: Elaborar e implementar uma política municipal socioeducativa pública e o Plano 
de Atendimento a ela correspondente, conforme previsto nas Leis nº 8.069/90 e 12.594/2012, 
destinada ao atendimento, em meio aberto, de adolescentes autores de ato infracional e suas 
famílias, compreendendo ações, serviços e programas de prevenção ao uso de substâncias 
psicoativas e à evasão escolar, programas de liberdade assistida e prestação de serviços à 
comunidade, a serem executados pela administração direta ou em parceria com entidades 
não governamentais, por meio de ações intersetoriais das mais variadas. Construir retaguarda 
de atendimento dos adolescentes em conflito com a lei e egressos da internação, visando 
envolver a comunidade e oferecendo-lhes alternativas concretas para a construção de um 
novo projeto de vida, baseado em valores como a cidadania, a ética, o respeito, a honestidade 
e a solidariedade.

Compromisso 21  -  Promover  a  igualdade  social  com  ações  que  valorizem  a 
diversidade  de  raça,  etnia,  gênero,  orientação  sexual  e  manifestação  religiosa  e 
estratégias de inclusão das pessoas com deficiência. 

Ação: Promover  atividades  educacionais  e  culturais  que  valorizem  a  diversidade. 
Garantir  a  acessibilidade arquitetônica e preparar  a  rede de ensino para a inclusão,  com 
aproveitamento,  das  pessoas  com  deficiência,  sem  prejuízo  da  oferta  de  propostas 
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pedagógicas  diferenciadas,  em  caráter  suplementar  ou  complementar,  àqueles  que 
necessitem.

Compromisso 22  -  Contribuir com as campanhas de arrecadação de recursos para 
o FIA municipal, inclusive através do estímulo aos servidores municipais para efetuar 
doações, nos moldes do previsto no art. 260, caput, da Lei nº 8.069/90.

Ação: Estimular,  por  meio  das  entidades governamentais  que integram o  Conselho 
Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  a  realização  de  campanhas  de 
arrecadação de recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
assim como incentivar os servidores públicos municipais a efetuar doações a este, nos moldes 
do  previsto  na  Lei  nº  8.069/90.  Embora  os  recursos  captados  pelo  FIA sejam um mero 
complemento àqueles previstos no orçamento dos órgãos públicos encarregados da execução 
das  ações  previstas  nos  Planos  Municipais  de  Atendimento,  as  chamadas  “doações 
subsidiadas” (com possibilidade de dedução do imposto de renda devido) representam uma 
importante fonte de receita que não pode ser desprezada.

* A presente  campanha  foi  elaborada  a  partir  de  modelo  apresentado  por  diversas 
entidades governamentais e não governamentais no ano de 2008 - iniciativa do Grupo 
18 anos do ECA, mobilização que reuniu parlamentares, ONGs, órgãos governamentais, 
organismos internacionais e articulações em rede. Foram feitas alterações ao original.



ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2012

CAMPANHA

COMPROMISSO PELA CRIANÇA E
PELO ADOLESCENTE

 Termo de Compromisso 

NA  COMEMORAÇÃO  DOS  22  ANOS  DO  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE,  ASSUMO  OS  22  COMPROMISSOS  COM  OS  DIREITOS  DOS 
MENINOS  E  MENINAS  DO  MEU  MUNICÍPIO,  COMPROMETENDO-ME  A 
TRANSFORMAR ESTES 22 PONTOS EM UM PLANO DE AÇÃO COM METAS E 
RECURSOS  ORÇAMENTÁRIOS  QUE  SERÃO  APRESENTADOS  A  TODA 
COMUNIDADE EM UM PRAZO DE ATÉ SEIS MESES APÓS A MINHA POSSE.

Nome do candidato (a):  ................................................................................................................

Candidato (a) à Prefeitura do Município de:  .................................................................................

Estado:  ..........................................................................................................................................

Partido e coligação:  ......................................................................................................................

Data:  ..............................................................................................................................................

Assinatura:

Testemunhas:



Ofício nº 0XX/2012 XXXXX, XX de XXXXX de 2012.

Senhor Candidato:

A Comissão Organizadora da “Campanha Compromisso pela Criança e  
pelo Adolescente” tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar, em data de XX 
de XXXXX de 2012, às XX:XX horas, nas dependências do Clube XXXXXX, situado à 
Rua XXXXX, nº XXX, nesta cidade, de solenidade alusiva aos 22 anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, ocasião em que serão ouvidas as propostas dos candidatos à 
Prefeitura Municipal para a área da criança e do adolescente, bem como colhidas destes e 
dos candidatos à Câmara Municipal que se fizerem presentes, assinaturas de adesão à 
referida campanha, cujo material de divulgação segue em anexo.

Salientamos a importância da participação de Vossa Senhoria no aludido 
evento, que servirá para reafirmar seu compromisso com as crianças e adolescentes deste 
município, que na forma da lei e da Constituição Federal, têm o direito de receber a mais 
absoluta prioridade de atenção por parte dos governantes.

Sem mais para o momento, e colocando-nos à disposição, aproveitamos o 
ensejo para apresentar votos de estima e consideração.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente da Comissão

Ilmo. Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DD. Candidato à Prefeitura/Câmara Municipal de XXXXXX 
XXXXX - PR

Observação:
É fundamental a formalização de convites a todos os candidatos, em respeito ao princípio da isonomia. De 
preferência, os convites devem ser entregues pessoalmente (em especial aos candidatos à Prefeitura), via 
recibo ou protocolo. No caso dos candidatos à Câmara Municipal, os ofícios-convite, embora 
personalizados, podem ser protocolados junto aos Comitês dos Partidos Políticos aos quais estes forem 
filiados, também mediante recibo ou protocolo. Os convites devem ser encaminhados com antecedência 
mínima de uma semana da data marcada para o evento.



ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2012

CAMPANHA

COMPROMISSO PELA CRIANÇA E
PELO ADOLESCENTE

 Convite 

Vote consciente!
Vote apenas em candidatos que firmaram o

“Compromisso pela Criança e pelo Adolescente”!

22 ANOS DE ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

AUDIÊNCIA PÚBLICA DESTINADA À APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DOS 
CANDIDATOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXX PARA A ÁREA INFANTO-JUVENIL E 

COLETA DE ASSINATURAS DE ADESÃO À CAMPANHA 

“COMPROMISSO PELA CRIANÇA E PELO ADOLESCENTE”

DIA XX DE XXXXX DE 2012, A PARTIR DAS XX:XX HORAS.

CLUBE XXXXXXX - Rua XXXXX, nº XXX, XXXX/PR.

PROGRAMAÇÃO:

XX:XX - Abertura/Composição da mesa.

XX:XX - Apresentação da campanha “Compromisso pela Criança e pelo Adolescente”.

XX:XX - Apresentação  dos  principais  problemas  da  rede  municipal  de  atendimento  à 
criança, ao adolescente e às suas famílias, na visão do Conselho Tutelar.

XX:XX - Apresentação das propostas dos candidatos à Prefeitura Municipal  para a área 
infanto-juvenil (ordem de manifestação definida por sorteio) - 20 minutos para cada 
candidato presente.

XX:XX - Coleta de assinatura dos candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal presentes 
ao evento.

XX:XX - Leitura dos nomes dos candidatos que aderiram a campanha “Compromisso pela 
Criança e pelo Adolescente”. 

XX:XX - Encerramento.

Com sua participação e com a mobilização da sociedade,
todos sairão vitoriosos na próxima eleição.

Assuma você também este compromisso!!!



Observações:

1. A ampla divulgação do evento é de suma importância, assim como sua cobertura pela mídia 
local. Devem ser distribuídos convites nas escolas, associações de moradores, congregações 
religiosas e órgãos de imprensa locais. A realização do evento deve ser também comunicada 
à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público e ao comando local da Polícia Militar.

2. A  "Programação"  é  mera  sugestão  de  programação.  Importante  atentar  para 
distribuição do tempo, de modo a evitar que o evento se torne maçante.

3. É possível a realização, na solenidade de abertura, de uma apresentação cultural.

4. Quanto à apresentação dos principais problemas, o Conselho Tutelar, melhor do 
que qualquer outro órgão, tem conhecimento das maiores demandas e das maiores 
deficiências na estrutura de atendimento à criança e ao adolescente existente no 
município. O relato de um de seus integrantes, escolhido pelo próprio Colegiado é,  
portanto, fundamental. É também admissível o relato de outros órgãos e entidades,  
tomando-se a cautela básica de evitar a “partidarização” do evento, que deve ser 
conduzido de forma “pró-ativa”, e não se transformar em um ato político “contrário”  
à administração local. 



ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2012

CAMPANHA

COMPROMISSO PELA CRIANÇA E
PELO ADOLESCENTE

 Termo de Compromisso 
 com as crianças e adolescentes de (nome do município) 

Eu,  (nome do  candidato),  candidato  pelo  (sigla  do  partido)  à  Prefeitura  do 
Município de (nome do município), Estado do Paraná, comprometo-me a:

1. Promover e participar de debates, durante a Campanha Eleitoral, sobre questões que 
digam respeito à criança, ao adolescente e às suas famílias;

2. Realizar, imediatamente após as eleições, o diagnóstico da situação da infância e da 
adolescência no município, considerando as peculiaridades locais e com a participação 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar 
e da sociedade civil organizada; 

3. Nomear os representantes do governo junto ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a posse, garantindo 
a participação dos Secretários e Chefes de Departamento Municipais na composição e 
nas reuniões do órgão, salvo comprovada impossibilidade;

4. Construir,  em  parceria  com  o  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente,  um Plano de Governo  que  tenha como foco central  o  atendimento  à 
população infanto-juvenil local, através de políticas públicas desenvolvidas pelos mais 
diversos setores da administração,  com a mais absoluta prioridade,  em respeito ao 
disposto  no  art.  4º,  caput  e  par.  único,  da  Lei  nº  8.069/90  e  art.  227,  caput,  da 
Constituição Federal;

5. Assegurar  a  participação  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente, bem como do Conselho Tutelar, no processo de discussão e elaboração 
do orçamento público municipal (cf. art. 88, inciso II e 136, inciso IX, da Lei nº 8.069/90 
e art. 227, §7º c/c art. 204, inciso II, da Constituição Federal e disposições correlatas 
contidas  na  Instrução  Normativa  nº  36/2009,  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do 
Paraná),  sem prejuízo da participação popular preconizada pela Lei nº 10.257/2001 
(Estatuto das Cidades) e da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal);

6. Incorporar  as  deliberações  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente, relativas às políticas públicas destinadas ao atendimento da população 
infanto-juvenil, nas propostas de leis orçamentárias (Plano Orçamentário Plurianual, Lei  
de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual), prevendo dotação orçamentária 
específica no orçamento dos órgãos públicos responsáveis pela execução das políticas 
públicas correspondentes;

7. Priorizar,  quando  da  execução  do  orçamento,  ações,  serviços  e  programas 
destinados  ao  atendimento  da  população  infanto-juvenil,  incluindo  a  criação  e/ou 



adequação de equipamentos como os CREAS/CRAS e CAPs ao atendimento prioritário 
e especializado de crianças, adolescentes e suas famílias;

8. Ampliar o número de vagas em creche e pré-escola para crianças de zero a cinco anos, 
tendo  como  meta,  até  o  final  do  mandato,  a  universalização  do  atendimento  na 
educação infantil (arts. 205 c/c 211, §2º, da Constituição Federal e art. 52 e seguintes,  
da Lei nº 8.069/90);

9. Promover o censo e a chamada escolar, zelando para que toda criança ou adolescente 
tenha acesso à educação de qualidade, com a reforma e o adequado equipamento das 
escolas  e  centros  educacionais,  implementação  de  programas  de  contra-turno  e 
combate  à  evasão  escolar,  que  contemplem  o  reforço  escolar  e  a  realização  de 
atividades esportivas, recreativas e culturais;

10. Elaborar e implementar políticas públicas especificamente destinadas à prevenção e ao 
tratamento  especializado  de  crianças  e  adolescentes  usuários  de  substâncias 
psicoativas (inclusive as chamadas “drogas lícitas”, como o álcool e cigarro), através de 
ações, serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, em 
parceria com os órgãos encarregados dos setores de Educação, Assistência Social e 
outros (art. 227, §3º, inciso VII, da Constituição Federal e art. 101, incisos V e VI, da Lei  
nº 8.069/90);

11. Elaborar e implementar políticas públicas destinadas à orientação, apoio e promoção 
social  às  famílias,  de  modo  que  a  proporcionar  a  esta  condições  de  assumir  as 
responsabilidades que lhe  são inerentes  (art.  226,  caput  e  §8º  c/c  art.  227,  caput, 
primeira parte, da Constituição Federal e arts. 101, inciso IV e 129, incisos I a IV, da Lei 
nº 8.069/90);

12. Elaborar e implementar um Plano Municipal  de Efetivação do Direito à Convivência  
Familiar, tendo por base o Plano Nacional homônimo elaborado em parceria entre o 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e o Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS, contemplando, além de ações destinadas ao 
fortalecimento  dos  vínculos  familiares,  políticas  destinadas  a  evitar  ou  abreviar  o 
máximo o tempo de permanência de crianças e adolescentes em abrigos, inclusive 
através  da  implementação  de  programas de  acolhimento  familiar  (arts.  19,  28,  90, 
incisos I, II e III, 101, incisos IV e VIII e 129, incisos I a IV, da Lei nº 8.069/90);

13. Elaborar  e  implementar  uma  política  municipal  socioeducativa  e  o  Plano  de 
Atendimento  a  ela  correspondente,  conforme  previsto  nas  Leis  nº  8.069/90  e 
12.594/2012, destinada ao atendimento, em meio aberto, de adolescentes autores de 
ato  infracional  e  suas  famílias,  compreendendo  ações,  serviços  e  programas  de 
prevenção  ao  uso  de  substâncias  psicoativas  e  à  evasão  escolar,  programas  de 
liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, a serem executados pela 
administração direta ou em parceria com entidades não governamentais, por meio de 
ações  intersetoriais  das  mais  variadas.  Construir  retaguarda  de  atendimento  dos 
adolescentes  em conflito  com  a  lei  e  egressos  da  internação,  visando  envolver  a 
comunidade e oferecendo-lhes alternativas concretas para a construção de um novo 
projeto  de  vida,  baseado  em  valores  como  a  cidadania,  a  ética,  o  respeito,  a  
honestidade e a solidariedade.

14. Integrar todos os órgãos da administração pública municipal envolvidos em questões 
atinentes à criança, ao adolescente e às suas famílias, através da implementação de 
ações intersetoriais, implementando uma verdadeira “Rede Municipal de Proteção aos 
Direitos da Criança e do Adolescente”;

15. Democratizar,  efetivamente,  a gestão das políticas de saúde, educação, assistência 
social, cultura, esporte, lazer e capacitação para o trabalho, promovendo e garantindo 
ampla participação popular;



16. Fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, 
bem como dos demais conselhos paritários previstos em lei, reconhecendo-os como 
órgãos deliberativos e controladores das políticas públicas no município;

17. Fortalecer o Conselho Tutelar local, reconhecendo-o como órgão autônomo e essencial 
ao Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente, encarregado de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente no município;

18. Dotar o Conselho Tutelar local de estrutura adequada ao atendimento da população, 
através  de  sede  própria,  em  local  de  fácil  acesso,  veículo  de  utilização  privativa, 
telefone,  computador  e  material  de  expediente  em  quantidade  suficiente  às 
necessidades do órgão;

19. Contribuir  para articulação entre o Conselho Municipal  de Direitos da Criança e do 
Adolescente  e os  demais  Conselho Setoriais  (Assistência Social,  Educação,  Saúde 
etc.),  Conselho  Tutelar,  Poder  Judiciário,  Ministério  Público,  entidades  não 
governamentais de atendimento e demais integrantes do Sistema de Garantias dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, na perspectiva da sua integração à “Rede de 
Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente” já referida;

20. Combater a violência doméstica caracterizada pelos maus-tratos físicos e psicológicos, 
negligência e abuso sexual (arts. 226, §8º e 227, §4º, da Constituição Federal), através 
da elaboração e implementação de um política municipal específica, que contemple o 
planejamento de ações intersetoriais voltadas à prevenção, repressão e atendimento 
especializados das vítimas, compreendendo a realização de campanhas públicas de 
esclarecimento sobre a necessidade de denunciar tais situações; a qualificação dos 
profissionais das redes de saúde, educação, assistência social, bem como integrantes 
das Policias Civil  e Militar e os conselheiros tutelares para identificar esses casos e 
prestar  o  atendimento  adequado  às  crianças,  adolescentes  e  suas  famílias.  Criar 
mecanismos  destinados  a  facilitar  a  “notificação  obrigatória”  de  casos  de  violência 
contra crianças e adolescentes, conforme previsto nos arts. 13, 56, inciso I e 245, da 
Lei nº 8.069/90;

21. Prevenir e enfrentar a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes em 
todas  as  suas  manifestações  (art.  227,  §4º,  da  Constituição  Federal).  Mapear  a 
situação  no  município.  Fortalecer  os  mecanismos  de  repressão  desses  crimes  e 
responsabilização dos culpados, aprimorando também a rede de proteção social das 
crianças e adolescentes.  Adotar  políticas públicas de prevenção e atendimento das 
vítimas e de suas famílias,  através de programas de orientação, apoio financeiro e 
médico-psicológico e geração de renda;

22. Prevenir,  combater  e  erradicar  do  município  o  trabalho  infantil  e  a  exploração  do 
trabalho do adolescente em todas as suas formas. Mapear a situação no município, 
identificando crianças e adolescentes explorados. Investir na criação de uma rede de 
Educação  Integral  Inclusiva,  implementando,  no  turno  complementar  ao  das  aulas 
formais,  atividades  educacionais,  esportivas  e  culturais.  Oferecer  programas  de 
orientação, apoio financeiro e geração de emprego e renda para os adultos integrantes 
das famílias.

(local - município), (dia) de (mês) de 2012.

(assinatura)
(nome do candidato)

Testemunhas:



ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2012

CAMPANHA

COMPROMISSO PELA CRIANÇA E
PELO ADOLESCENTE

 Termo de Compromisso 
 com as crianças e adolescentes de (nome do município) 

Eu, (nome do candidato), candidato pelo (sigla do partido) à Câmara Municipal 
de (nome do município), Estado do Paraná, comprometo-me a:

1. Promover e participar de debates, durante a Campanha Eleitoral, sobre questões que 
digam respeito à criança, ao adolescente e às suas famílias;

2. Realizar, imediatamente após as eleições, o diagnóstico da situação da infância e da 
adolescência no município, considerando as peculiaridades locais e com a participação 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar 
e da sociedade civil organizada; 

3. Participar  das  reuniões  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente, contribuindo com o debate e com a busca de soluções para os problemas 
que afligem as crianças e adolescentes do município;

4. Fiscalizar o efetivo cumprimento, por parte do Executivo municipal, das deliberações do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, zelando para que sejam 
implementadas, em caráter prioritário, políticas e programas destinados ao atendimento 
da população infanto-juvenil local;

5. Assegurar a efetiva participação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, bem como do Conselho Tutelar, no processo de discussão do orçamento 
público  junto  à  Câmara Municipal  (cf.  art.  88,  inciso  II  e  136,  inciso  IX,  da  Lei  nº 
8.069/90 e art. 227, §7º c/c art. 204, inciso II, da Constituição Federal), sem prejuízo da 
participação popular preconizada pela Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e do 
disposto  na  Instrução  Normativa  nº  36/2009,  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do 
Paraná;

6. Verificar se as propostas de leis orçamentárias encaminhadas pelo Executivo à análise 
da Câmara Municipal (Plano Orçamentário Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e Lei  Orçamentária  Anual),  incorporam as deliberações do Conselho Municipal  dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, bem como respeitam o princípio constitucional da 
prioridade absoluta à criança e ao adolescente, em respeito ao disposto no art.  4º, 
caput e par. único, da Lei nº 8.069/90 e art. 227, caput, da Constituição Federal, bem 
como na Instrução Normativa nº 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

7. Em  caso  de  não  adequação  dos  respectivos  projetos  de  leis  orçamentárias  às 
deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao 
princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, promover as 
correções  necessárias  (em  respeito  ao  caráter  vinculante  das  deliberações  do 
referido Conselho, cf. art. 88, inciso II, da Lei nº 8.069/90 e art. 227, §7º c/c art. 204,  



inciso  II,  da  Constituição  Federal  e  ao  aludido  comando  constitucional),  com  o 
remanejamento dos recursos previstos para outros setores que não gozam do mesmo 
nível de prioridade;

8. Fiscalizar, ao longo da execução do orçamento, o efetivo respeito, pelo Executivo local, 
ao disposto no art. 4º, par. único, alíneas “c” e “d”, da Lei nº 8.069/90 e art. 227, caput,  
da Constituição Federal, de modo que, nos mais diversos setores da administração, 
seja dada preferência a ações, serviços e programas destinados ao atendimento da 
população infanto-juvenil;

9. Acompanhar  a  implantação  de  projetos  e  programas  de  atendimento  a  crianças, 
adolescentes  e  suas  respectivas  famílias,  zelando  pela  qualidade  e  eficiência  do 
serviço prestado;

10. Elaborar projetos e zelar pela aprovação de leis destinadas à melhoria dos serviços 
prestados  a  crianças,  adolescentes  e  suas  famílias,  em  especial  aqueles 
encaminhados pelo Conselho Municipal  de Direitos da Criança e do Adolescente e 
outros voltados à melhor estruturação e remuneração do Conselho Tutelar local;

11. Contribuir para o fortalecimento do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente,  bem  como  dos  demais  Conselhos  Populares  previstos  em  lei, 
reconhecendo-os como órgãos deliberativos e controladores das políticas públicas no 
município;

12. Contribuir para o fortalecimento do Conselho Tutelar local, reconhecendo-o como órgão 
autônomo  e  essencial  ao  Sistema  de  Garantias  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente,  encarregado  de  zelar  pelo  cumprimento  dos  direitos  da  criança  e  do 
adolescente no município;

13. Contribuir  para articulação entre o Conselho Municipal  de Direitos da Criança e do 
Adolescente  e os  demais  Conselho Setoriais  (Assistência Social,  Educação,  Saúde 
etc.),  Conselho  Tutelar,  Poder  Judiciário,  Ministério  Público,  entidades  não 
governamentais de atendimento e demais integrantes do Sistema de Garantias dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, visando a implementação de uma verdadeira 
“Rede Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente”;

14. Participar  das  Conferências  Municipais  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente, 
contribuindo  para  os  debates  e  para  que  as  conclusões  e  encaminhamentos 
formulados recebam o respaldo da Câmara Municipal, para sua efetiva implantação;

15. Formar e integrar uma “Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente”,  articulando ações com outros vereadores, independentemente de sua 
filiação  político-partidária,  na  defesa  dos  interesses  de  crianças  e  adolescentes  no 
âmbito da Câmara Municipal, propondo e votando pela aprovação de projetos de lei 
que melhorem as condições de atendimento e de vida da população infanto-juvenil 
local.

(local - município), (dia) de (mês) de 2012.

(assinatura)
(nome do candidato)

Testemunhas:
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