
1- Se ainda não é cadastrado na
plataforma, acesse
https://prefeito.org.br/ , clique
na barra de opções selecione a
aba "Adesão". 

Faça sua adesão ao Programa Prefeito Amigo
da Criança pelo Celular!  

2- Preencha o formulário para
efetuar seu cadastro.

https://prefeito.org.br/


2- Se já é cadastrado na
plataforma, clique na opção
"Login"

3- Selecione  "Acessar Área
do Prefeito".



4- Insira o login e senha para
entrar na plataforma e clique na
opção "acessar".

*Caso tenha esquecido sua senha,
acesse a opção "Esqueceu sua
senha?" para receber instruções de
recuperação de senha.

5- Você será redirecionado para a
tela inicial da plataforma. 

Para visualizar o Termo de
Adesão que será impresso,
selecione a opção "Versão de
Impressão do Termo de Adesão".



6 - O termo de adesão será gerado e
não é preciso preencher os dados de
local e hora e dados de contato.
Salve o termo de adesão em seu
dispositivo selecionando a opção
"imprimir"

7 - Utilize aplicativos de assinatura
digital do Google Play Store (para
celulares android) ou Apple Store
(para os celulares iphone) para
realizar a assinatura do Termo de
Adesão. Recomendamos o
Aplicativo Assine Manuscrito
Digital.



8-  Instale o aplicativo no seu celular
clicando em "Instalar".

9-  Abra o aplicativo clicando em "Abrir".



10- Clique em + para selecionar o Termo
de Adesão a ser assinado.  

11- Selecione o arquivo do Termo de
Adesão a ser assinado.



12-  Clique no ícone da caneta para
inserir a assinatura manuscrita no Termo
de Adesão com auxliio do recurso Touch  
no espaço indicado do aplicativo.

13-  Com auxliio do recurso Touch insira
a assinatura no espaço indicado,
reposicione a assinatura no espaço
indicado no termo de Adesão e clique em
"Aceitar".



14-  Selecione a opção "Salvar no
dispositivo" e salve o arquino pasta que
desejar. 

15- Volte para o site do
prefeito.org.br e selecione a opção
"Escolher arquivo" e insira o Termo de
Adesão que acabou de salvar na pasta
desejada do celular.



Pronto! Aguarde a confirmação da adesão da equipe do Programa Prefeito
Amigo da Criança que será enviada no e-mail cadastrado.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam
necessários também pelos telefones: (11) 3848-4898, (11) 3848-4858 ou
pelo whatApp (11) 97691-1939/ (11) 97691-2570  e-mail:
prefeito@fadc.org.br.

Muito obrigado!

16-  Insira as informações de contato
no formulário abaixo e, por fim, clique
na opção "Gravar".


