
Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em 

tempo de pandemia da Covid-19: violações e vulnerabilidades, 

ações necessárias para reparação e garantia de políticas de 

proteção integral, com respeito à diversidade. 

 

EIXO 4 

Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para crianças e 

adolescentes durante e após a pandemia de Covid-19 

 

Eixo 5 

 

A consolidação da democracia brasileira também passou e passa pelas 

conquistas na organização das contas públicas, em especial pelo 

estabelecimento do ciclo orçamentário.  

Como já foi mencionado, é na Constituição Federal de 1988 que esta 

metodologia de construção das propostas orçamentárias torna-se explícita e 

produz constantes debates nos processos decisórios a respeito dos gastos 

públicos, quando da aprovação anual dos orçamentos.  

Nos anos pós-Estatuto, as organizações da sociedade civil 

originariamente envolvidas na emenda constitucional que resultou 

principalmente nos artigos 227 e 228 da Constituição Federal logo se envolveram 

na tarefa de criar e implantar conselhos de direitos, conselhos tutelares e fundos 

para a infância e adolescência por todo o país.  

Depararam-se com a significativa ausência da previsão de recursos, seja 

para a implantação desses novos órgãos, seja para a manutenção das atividades 

com demandas crescentes a serem criadas e implantadas na lógica da Doutrina 

da Proteção Integral. Fomos descobrindo na prática e enfrentando as inúmeras 

dificuldades do que era preciso fazer, os passos a serem dados, para a inclusão 

da pauta da criança e do adolescente no ciclo orçamentário.  

 Dois aspectos estavam envolvidos, o primeiro diz respeito à 

operacionalização dos fundos da infância e adolescência: 

 Como fazer para torná-los contabilmente prontos para o 

financiamento das ações?  

 Deveriam ter recursos públicos do orçamento?  

 Ou só deveriam contar com destinações específicas para utilização 

do benefício do direcionamento do imposto de renda devido?  

O segundo, é sobre os orçamentos gerais de municípios, estados, Distrito 

Federal e a União.  

 Onde estão os recursos para o financiamento das ações que 

envolvam crianças e adolescentes?  



 Para além do que já se podia visualizar nas políticas públicas 

setoriais que foram se consolidando neste percurso pós 

constituinte, como saúde, educação e assistência social, onde 

estão os recursos de investimento dessas ações?  

 Os programas de proteção especial?  

Os programas nacionais que o Sistema de Garantia de Direitos foi 

aprovando como políticas nacionais:  

 Plano Nacional de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual;  

 Plano Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil;  

 Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;  

 Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo?  

 Dentre outros.  

No decorrer desses 32 anos de implantação do Estatuto da Criança e 

Adolescente, as diversas representações da sociedade civil e também 

representações governamentais no âmbito dos conselhos dos direitos puseram-

se a realizar o passo a passo para incluir as múltiplas discussões que estão 

presentes no ciclo orçamentário sobre a temática da criança e do adolescente, 

já que tínhamos e temos a missão de torná-las prioridade absoluta também no 

orçamento.  

Necessário se apropriar de conhecimento sobre Planos Plurianuais (4 

anos), na Lei de Diretriz Orçamentária (anual) e na Lei Orçamentária (anual), e 

a respectiva destinação dos recursos dos fundos da infância, para que o princípio 

constitucional se concretize na vida das crianças e adolescentes, conforme, por 

exemplo, preconiza o artigo 4º do Estatuto.  

A forma da organização do Estado brasileiro, marcado por um centralismo 

ainda muito presente e resistente à descentralização, a captação e distribuição 

dos recursos públicos necessitam de constante e presente acompanhamento 

participativo e democrático.  

Apreender todo este conjunto de instrumentos da elaboração e execução 

orçamentária, ao Sistema de Garantia de Direitos para propor, avaliar e contribuir 

atuando nas situações surgidas com a pandemia, seja do ponto de vista do 

ressarcimento de alguma política pública básica, seja em novas ações que se 

fazem necessárias para suprir violações e/ou novas demandas, como os 

privados dos cuidados parentais por orfandade, e os sequelados durante a 

pandemia.  

Com a experiência vivida no período pandêmico, a desorganização das 

políticas sociais básicas, e outras circunstâncias contribuíram para o 

agravamento dos óbitos, considerando um conjunto de informações dúbias à 

população, o que causou evidente confusão sobre a necessidade urgente de 

garantir a imunização e publicizando a utilização de outros recursos (remédios) 

não comprovados cientificamente.  

Do ponto de vista orçamentário, é importante ressalvar que foi percebida 

redução dos recursos destinados à infância nos anos de 2020 e 2021 devido à 



aprovação da Emenda Constitucional 95, conhecida como Teto de Gastos, 

quando a crítica então já apontava para o risco de desfinanciamento das políticas 

públicas, em especial das políticas sociais básicas, enfraquecendo a capacidade 

do Estado de agir como indutor do processo econômico e minimizador das 

mensas desigualdades sociais que perduram na nossa sociedade.  

Diante desse cenário, verifica-se a tarefa do Sistema de Garantia de 

Direitos nos três entes federados, sua importância política para a proteção 

integral ao acompanhar as propostas e as execuções orçamentárias visando 

garantir ações de proteção básica e especial a todas as crianças e adolescentes. 

Inclui-se aí também a disponibilização e execução dos recursos nos respectivos 

fundos da infância e adolescência, previstos no Estatuto 

Este eixo sobre orçamento tem como objetivo apontar a necessidade de 

garantia de recursos para a superação dos efeitos pandêmicos.  

 

Questões norteadoras:  

 

Qual a situação orçamentária do fundo da criança e do adolescente nos 

municípios, estados/Distrito federal e nacional, considerando o período 

pandêmico?  

Qual a situação orçamentária das políticas públicas que envolvem 

crianças e adolescentes, considerando o período pandêmico?  

Que ações são necessárias para garantir recursos para a promoção e 

garantia de direitos de crianças e adolescentes e reparação das violações 

aprofundadas com a pandemia de Covid-19?  

Quais estratégias de monitoramento da execução orçamentária para 

ações que envolvem crianças e adolescentes podem ser adotadas? 

 


