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SEM RECURSOS 
PÚBLICOS NÃO EXISTEM 

POLÍTICAS PÚBLICAS.

SEM POLÍTICAS 
PÚBLICAS NÃO SE 

GARANTEM DIREITOS 
FUNDAMENTAIS.



RECOMENDAÇÃO 33/2016 CNMP:

❏ Acompanhar o processo de elaboração das propostas 
de leis orçamentárias assim como a subsequente 
execução do orçamento público municipal e distrital, 
zelando para que contemplem os planos de 
atendimento e de aplicação de recursos deliberados 
pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente 
local, observando, em qualquer caso, o princípio 
constitucional da prioridade absoluta à criança e ao 
adolescente.

Por que falar de planejamento orçamentário ?



RECOMENDAÇÃO 33/2016 CNMP:

❏ - Efetuem, em parceria com a Promotoria de Proteção ao 
Patrimônio Público (ou órgão equivalente), a permanente 
fiscalização do Fundo Municipal/Distrital para Infância e 
Adolescência, ex vi do disposto no art. 260, §4º, da Lei nº 
8.069/90, zelando para que os recursos por estes captados 
sejam utilizados de acordo com as prioridades estabelecidas 
pelo Conselho Municipal/Distrital de Direitos da Criança e do 
Adolescente local, observados os critérios definidos na Lei nº 
8.069/90 e as normas e princípios aplicáveis à gestão dos 
recursos públicos em geral.

Por que falar de planejamento orçamentário ?



Por que falar de orçamento ?

1988 - Constituição Federal - art. 227

1989 - Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- art. 4.⁰

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 4.⁰

1990 - Decreto 99.710/90

2016 - Comentário 19 ONU 



CF - Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão:

I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais. (...)

§ 16 - As leis de que trata este artigo devem observar, no 
que couber, os resultados do monitoramento e da 
avaliação das políticas públicas previstos no § 16 do art. 37 
desta Constituição.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Por que falar de planejamento orçamentário ?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc109.htm#art1


CF - Art. 167. São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei 
orçamentária anual;

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no 
plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena 
de crime de responsabilidade.

Por que falar de planejamento orçamentário ?



❏ Os artigos 15, 16 e 17 da LRF determinam que a criação, 
expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que 
acarretem aumento de despesa, bem como o aumento de 
despesas de caráter continuado, devem estar compatíveis 
com o PPA e com a LOA.

❏ Artigo 1.⁰, V do Decreto-Lei 201/67 prevê que é crime de 
responsabilidade do Prefeito ordenar ou executar 
despesa não autorizada por lei ou em desacordo com as 
normas financeiras pertinentes.

Por que falar de planejamento orçamentário ?



LDO
Plano Tático

A LDO explicita as 
ações e metas para 

cada ano.

2

PPA
Plano Estratégico

O PPA constitui-se 
de programas com 

indicadores e ações 
(metas) para quatro 

anos.

1

LOA
Plano Operacional

A LOA prevê os 
recursos para 

execução das ações 
necessárias ao 

alcance das metas.

3



Prioridades anuais 
fixando metas

(Anexo de Metas e 
Prioridades).

Plano de ação anual 
pelo CMDCA/CEDCA.

1º Semestre 2021 (M) 
ou 2023 (E)

Prevê programas.
 Plano de ação 

quadrienal pelo 
CMDCA/CEDCA 

como base do PPA.

PPA

LDO

PEAS

LO
A

PPA LDO LOA
Define recursos para 

cada meta;
(Anexo 6 – programa de 

trabalho;
indicação da fonte de 

recursos).
Plano anual de 

aplicação – definição 
de recursos para cada 

ação.



Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela 
manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento 
e execução de programas de proteção e sócioeducativos destinados a 
crianças e adolescentes, em regime de: 

I - orientação e apoio sócio-familiar;

II - apoio socioeducativo em meio aberto; (...)

V - prestação de serviços à comunidade;

VI - liberdade assistida; 

VII - semiliberdade; e

VIII - internação. 



Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 90.

§ 2º - Os recursos destinados à implementação e 
manutenção dos programas relacionados neste artigo serão 
previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos 
encarregados das áreas de Educação, Saúde e Assistência 
Social, dentre outros, observando-se o princípio da 
prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado 
pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e 
parágrafo único do art. 4.⁰ desta Lei.



Lei do SINASE:

Art. 3º - Compete à União:

II - elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, 
em parceria com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

III - prestar assistência técnica e suplementação financeira 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o 
desenvolvimento de seus sistemas;



Lei do SINASE:

Art. 4º - Compete aos Estados:

II - elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo 
em conformidade com o Plano Nacional;

V - estabelecer com os Municípios formas de colaboração 
para o atendimento socioeducativo em meio aberto;

VI - prestar assessoria técnica e suplementação financeira 
aos Municípios para a oferta regular de programas de meio 
aberto;



Lei do SINASE:

Art. 5º - Compete aos Municípios:

I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de 
Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e 
pelo respectivo Estado;

II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em 
conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;

III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas 
socioeducativas em meio aberto;

VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução 
de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente 
apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a 
adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto.



Lei do SINASE: orçamento + fundos

Art. 30 - O Sinase será cofinanciado com recursos dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social, além de outras fontes.

Art. 31 - Os Conselhos de Direitos, nas 3 (três) esferas de 
governo, definirão, anualmente, o percentual de recursos dos 
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente a serem 
aplicados no financiamento das ações previstas nesta Lei, em 
especial para capacitação, sistemas de informação e de 
avaliação.



Conclusão: orçamento + Fundos

O financiamento das políticas públicas socioeducativas DEVE 
constar dos orçamentos de cada secretaria envolvida com o 
atendimento socioeducativo (educação, saúde, assistência, 
segurança pública, entre outros), DEVE receber 
co-financiamentos da União e do Estado e DEVE receber 
anualmente percentual de recursos dos Fundos da Infância e 
Adolescência.

Planos + Programas + Estruturação + Capacitação + Recursos 
orçamentários e do fundo = SOCIOEDUCAÇÃO DE 

QUALIDADE



Desafios:

Conseguimos assegurar a 
prioridade absoluta a crianças e 

adolescentes?

Destinação privilegiada de 
recursos públicos?

Máximo de recursos disponíveis?

Doutrina da Proteção Integral?

Transparência dos recursos 
públicos?

Missão cumprida?

Socioeducação? 

OU privação de liberdade?



Implantação e manutenção do FIA:

Como saber se o Fundo está regular:

Eventuais dúvidas sobre como regularizar os fundos podem ser sanadas pelo e-mail:
cadastro.fdca@mdh.gov.br ou telefone (61) 2027 3104.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWM2YzE2YzMtOGVlMS00MTI4LWJmNmItY2Y3Y2E0YTI4OGVlIiwidCI6ImZiYTViMTc4LTNhZjEtNDQyMC05NjZiLWJmNTE2M2U2YjFkYSJ9


Metodologia OCA - CNMP

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/novembro/RELATORIO_CIJE_WEB.pdf


Experiência do Paraná:

DELIBERAÇÃO N.º 016/2005 CEDCA/ PR,(...)  Plano Estadual de Atenção ao Adolescente 
em Conflito com a Lei,, sendo: construção de 04 casas de semiliberdade e 
equipamentação de cinco R$ 934.475,00; material para implantação dos 05 novos Centros 
de Socioeducação R$ 4.095.000,00; capacitação dos 1000 funcionários concursados R$ 
2.030.250,00;

DELIBERAÇÃO N.º 017/2006 CEDCA/ PR,(...) R$ 10.958.882,64 para ações do Plano Estadual 
de Atenção ao Adolescente em Conflito com a Lei, incluindo equipamentos e construção 
de unidades e R$ 360.000,00 para capacitação para MSE meio aberto;

DELIBERAÇÃO N.º 018/2007 CEDCA/ PR,(...) - R$ 9.350.640,00 para estruturação e 
qualificação das MSE de semiliberdade, internação e internação provisória e R$ 
4.243.216,49 para co-financiamento de ações na implementação, estruturação, 
orientação, qualificação e fortalecimento das MSE em meio aberto (Liberdade Cidadã)



Experiência do Paraná:

Ano Execução DEASE Repasse fundo a fundo

2018 R$ 14.172.499,50 R$ 5.527.600,40

2019 R$ 8.988.446.06 R$ 2.274.717,06

2020 R$ 16.169.575,18 -

2021 R$ 6.938.551,00 -

Recursos FIA destinados para a socioeducação:

Fonte: Prestação de Contas - Relatório de Realizações CEDCA.



Experiência do Paraná:

Recursos FIA destinados para a socioeducação:

Fonte: Prestação de Contas - Relatório de Realizações CEDCA.



Experiência do Paraná:
Balancete Financeiro por Deliberação - Execução 2021 - FIA - Atualização em 31/12/2021

https://drive.google.com/file/d/11wmIWyAoco5yem1flzjOxeUp5d_BQcNr/view


Experiência de Curitiba:

● Socioeducação recebe co-financiamento do Estado 
(Liberdade Cidadã (dividido entre Secretarias), 
Aprendizagem, Saúde mental, Drogadição, entre outros);

● De 2004 a 2020 o Fundo Municipal recebeu R$ 10.982.500,71 
transferidos do Fundo Estadual para diversas políticas 
públicas, dentre elas a socioeducação;

● Recebe também recursos do Fundo Municipal da Infância 
(Ex.: Portal aprendiz, aprendizagem profissional, entre 
outros).



Experiência de Curitiba:

https://aprendiz.curitiba.pr.gov.br

https://aprendiz.curitiba.pr.gov.br
https://aprendiz.curitiba.pr.gov.br


Obrigada!!!

dccavali@mppr.mp.br

mailto:dccavali@mppr.mp.br

