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São Luís, 23 de abril de 2020
 
A Sua Excelência o (a) Senhor (a)
Promotor(a) de Justiça do Estado do Maranhão
 
Assunto: Fundo da Infância e Adolescência - COVID-19

 
Senhor (a) Promotor (a) de Justiça,

 
 

 
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) publicou, em
março de 2010, a RESOLUÇÃO N° 137, DE 21 DE JANEIRO DE 2010 (em anexo), que dispõe
sobre os parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conforme estabelece o Estatuto da
Criança e do Adolescente, os Conselhos são responsáveis por gerir os fundos, fixar critérios de
utilização e elaborar o plano de ação e de aplicação dos recursos.
 
Diante dos questionamentos acerca da possibilidade de utilização dos recursos oriundos dos
fundos para atender às necessidades e demandas das crianças e adolescentes junto aos
Municípios, sugere-se que, inicialmente, devam ser esgotadas todas as possibilidades de
utilização de verbas provenientes do orçamento público municipal para tal finalidade, o que deve
ser devidamente comprovado.
 
Em caráter excepcional, a Resolução n. 137/2010 do CONANDA autoriza a utilização de
recursos dos fundos de direitos em situações emergenciais e de calamidade pública, senão
vejamos: “Art. 16  Deve ser vedada à utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança
e do Adolescente para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus
objetivos ou serviços determinados pela lei que o instituiu, exceto em situações emergenciais ou
de calamidade pública previstas em lei. Esses casos excepcionais devem ser aprovados pelo
plenário do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente”.
 
Ressalte-se que as verbas oriundas dos fundos de direitos somente podem ser utilizadas para
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políticas públicas diretamente voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes (e não à
população em geral), dependendo de prévia aprovação pelo Plenário dos Conselhos de Direitos
de Crianças e Adolescentes e observância das normas e princípios relativos à administração dos
recursos públicos.
 
Ademais, recomenda-se que a utilização de verbas do fundo em caráter excepcional seja
justificada em consonância com a situação concretamente enfrentada pelo Estado ou Município,
não sendo suficiente a justificativa genérica de enfrentamento à pandemia internacional
COVID-19.
 
Para subsidiar a eventual necessidade de providências pelos órgão de execução sempre
respeitada a independência funcional, o CENTRO DE APOIO OPERACIONAL
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CAOP/IJ encaminha em anexo, sem caráter vinculativo,
minutas de instauração de notícia de fato, portaria de procedimento administrativo e modelo de
recomendação sobre a matéria.
 
Seguem ainda, em anexo, cópias da resolução n.º137/2010 e das recentes recomendações do
CONANDA acerca do assunto.
 

 
Atenciosamente,

 

* Assinado eletronicamente

JOSÉ FRAZÃO SÁ MENEZES NETO
Promotor de Justiça
Matrícula 1071894

Documento assinado. Ilha de São Luís, 23/04/2020 14:27 (JOSÉ FRAZÃO SÁ MENEZES NETO)
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