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RESUMO 

 

O Fundo Para a Infância e Adolescência (que existe em âmbito Nacional, Estadual e 

Municipal) é um dos principais instrumentos para o financiamento de políticas infanto-juvenis 

em todo o país. O trabalho se propõe a estudar todo o processo que levou a criação do FIA, 

passando pelos conceitos de políticas públicas e sociais, pela organização governamental 

federativa brasileira e os movimentos históricos que levaram à regulamentação e criação deste 

fundo. Dando um destaque no estado de Minas Gerais, tem se o objetivo de mapear as 

condições de vulnerabilidade infanto-juvenis no estado, e em seguida analisar como se dá o 

acesso ao FIAMG nos últimos anos, traçando um histórico de tal acesso e comparando o 

acesso ao Fundo com as áreas de maior vulnerabilidade no estado. Para isso serão utilizados 

dados do ATLAS do Desenvolvimento Humano e dados retirados da Secretaria de Estado de 

Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania de Minas Gerais (SEDPAC), secretaria 

esta responsável pela gestão do Fundo estadual nos últimos quatro anos. A partir do 

desenvolvimento deste trabalho, conclui-se que o acesso ao FIA/MG não tem ocorrido de 

maneira eficaz, não alcançando as áreas identificadas como problemáticas do estado.  

 

Palavras chave: Infância e Adolescência. Políticas Públicas. Federalismo. Vulnerabilidade. 

Acesso.  

  



  

 

 

ABSTRACT 

 

The Childhood and Adolescence Fund - FIA (which exists at the National, State and 

Municipal levels) is one of the main instruments for the financing of child and youth policies 

throughout the country. This paper intends to study the whole process that led to the creation 

of the FIA, through the concepts of Public and Social Policies, the Brazilian federal 

government organization and the historical movements that led to the regulation and creation 

of this fund. Giving a prominence in the state of Minas Gerais, the goal is to map the 

conditions of child and juvenile vulnerability in the state, and then analyze how the access to 

the FIAMG is given in the last years, tracing a history of such access and comparing the 

access to the Fund with the most vulnerable areas in the state. For this purpose, data from 

ATLAS do Desenvolvimento Humano and data taken from the Secretariat of State for Human 

Rights, Social Participation and Citizenship of Minas Gerais (SEDPAC), which is responsible 

for the management of the State Fund in the last four years, will be used. From the 

development of this work, it is concluded that access to the FIA / MG has not occurred in an 

effective way, not reaching the areas identified as problematic in the state. 

 

Key Words: Childhood and Adolescence. Public Policies. Federalism. Vulnerability. Acess.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Fundos Para a Infância e Adolescência, FIAs, são instrumentos legais, criados em 

1990 pela Lei Federal 8.069/90, que destinam recursos ao atendimento de políticas, 

programas e ações voltadas ao público infanto-juvenil em situação de risco e vulnerabilidade. 

Os FIAs existem nas esferas Nacional, Estadual e Municipal.  

Os Fundos são controlados pelos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. O 

papel destes conselhos é de orientar os municípios sobre a captação de recursos e definem de 

acordo com a política de atendimento a destinação do dinheiro arrecadado. As formas de 

captação de recursos incluem doações voluntárias, repasses de orçamentos dos entes 

federativos, destinação de parte do Imposto de Renda devido, por pessoas físicas ou jurídicas, 

entre outros.  

No âmbito estadual, o Fundo Para a infância e Adolescência é uma importante fonte 

de financiamento para projetos e políticas direcionados às crianças e adolescentes do estado 

de Minas Gerais. Segundo Secchi (2013) políticas públicas são diretrizes elaboradas para 

enfrentar um problema público, tendo elementos principais: intencionalidade pública e 

resposta a um problema público.  

No que diz respeito às garantias de direitos das crianças e adolescentes no estado de 

Minas Gerais, diferentes municípios possuem diferentes carências, ou vulnerabilidades. 

Espera-se, portanto, que os municípios que mais necessitam de políticas infanto-juvenis 

tenham maior acesso, ou acesso facilitado ao FIA/MG.  Dessa forma, o estudo se propõe a 

estudar como acontece o acesso ao Fundo para a Infância e Adolescência em todo o estado de 

MG, e investigar se os territórios que tem maior necessidade são os que mais acessam o 

fundo.  

Para isso, o FIA-MG deve ser compreendido e estudado, desde seu contexto de 

criação, passando por suas fundamentações legais e seus objetivos, para que possa ser bem 

utilizado e acessível a todo o território mineiro.  

Ainda para se entender o Fundo, deve-se compreender o contexto de federalismo 

brasileiro no qual este se insere, e os conceitos e ideias de políticas públicas, em especial as 

políticas sociais.  
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O estudo proposto direcionará a analise do acesso ao fundo através dos projetos 

realizados nos anos de 2009 a 2017 utilizando os recursos do fundo, observando a localização 

dos beneficiários do fundo e a comparação com as localidades com os maiores índices de 

vulnerabilidade infanto-juvenil em Minas Gerais. O período de estudo foi delimitado em 

função da disponibilidade de dados pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 

Participação Social e Cidadania (SEDPAC).  

Para a seleção e mapeamento dos territórios de desenvolvimento mineiros que 

possuem maior vulnerabilidade social serão utilizados os indicadores do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil.  

Isto posto, tem-se que a presente monografia encontra-se assim estruturada: o segundo 

capítulo tratará sobre os conceitos de Políticas Públicas e seus processos, para posteriormente, 

no terceiro capítulo, possibilitar o entendimento da relação entre o Sistema Federativo 

Brasileiro e as Políticas Públicas. O quarto capítulo traçará um histórico das políticas públicas 

voltadas para crianças e adolescentes no Brasil, para a visualização de como as estruturas 

avançaram, até a estrutura do FIA, estudada de forma mais completa no quinto capítulo. O 

sexto capítulo direciona o estudo para as definições e mapeamento em Minas Gerais da 

vulnerabilidade infanto-juvenil, identificando as áreas mais vulneráveis do estado. A partir 

deste mapeamento, o sétimo capítulo analisa o acesso ao FIA/MG nos últimos anos e seu 

alcance territorial.   
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

2.1 O que são Políticas Públicas? 

 

As sociedades modernas apresentam, dentre suas muitas características, a 

diferenciação social, ou seja, dentro de uma mesma sociedade, seus membros apresentam 

atributos diferenciados, não só como idade, sexo, religião, estado civil, escolaridade, renda, 

setor de atuação profissional, etc, mas também ideias, valores, interesses e aspirações 

diferentes e desempenham papéis diferentes no decorrer da sua existência.  

Todas essas diferenciações fazem com que a vida em sociedade seja complexa e 

frequentemente envolva conflito, seja de opinião, de interesses, de valores, etc. Para que a 

sociedade possa sobreviver e progredir, o conflito deve ser mantido dentro de limites 

administráveis. Uma forma de se atingir este objetivo é através das políticas publicas.  

O surgimento das políticas públicas, segundo Celina Souza (2006), vem do: 

 

Pressuposto analítico que regeu a constituição e a consolidação dos estudos sobre 

políticas públicas é o de que, em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou 

deixa de fazer é passível de ser (a) formulado cientificamente e (b) analisado por 

pesquisadores independentes. (SOUZA, 2006, p. 22) 

 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. De 

acordo com Souza (2006) existem inúmeras definições de políticas públicas. Em resumo 

“decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem 

ganha o quê, por que e que diferença faz.” (Souza 2006) Ainda segundo Souza:  

 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, 

ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 

ações (variável dependente). (SOUZA, 2006, p. 26) 

 

Outras definições enfatizam o papel da política pública na solução de problemas.  

Segundo os estudos de Secchi (2013) Políticas Públicas são diretrizes elaboradas para o 

enfrentamento de problemas públicos, onde “Políticas Públicas tratam do conteúdo concreto e 

do conteúdo simbólico das decisões políticas, e do processo de construção e atuação dessas 
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decisões.” Segundo o autor, uma política publica possui dois elementos fundamentais: a 

intencionalidade pública e a resposta à um problema público, ou seja, o tratamento de um 

problema coletivamente considerado como relevante. (SECCHI, 2013)  

Grande parte da atividade politica dos governos se destina à tentativa de satisfazer as 

demandas que os atores sociais lhes destinam, ou ainda, aquelas formuladas pelos próprios 

agentes do sistema político. Ao mesmo tempo, os governos tem que gerenciar e articular os 

interesses e apoios necessários envolvidos. Nessa tentativa de processar as demandas que se 

desenvolvem os procedimentos, formais e informais, de resolução de conflitos, que 

caracterizam a política. (RUA, 1997) 

Uma situação, ou demanda, pode existir durante muito tempo, incomodando grupos de 

pessoas e gerando insatisfações sem, entretanto, chegar a mobilizar as autoridades 

governamentais. “Neste caso, trata-se de um ‘estado de coisas’, ou algo que incomoda, 

prejudica, gera insatisfação para muitos indivíduos, mas não chega a constituir um item da 

agenda governamental, ou seja, não se encontra entre as prioridades dos tomadores de 

decisão.” (RUA, 1997, p. 6). Quando este estado de coisas passa a preocupar as autoridades e 

se torna uma prioridade na agenda governamental, então se torna um "problema político", ou 

“problema público”. 

Pode-se aqui então considerar a proteção e garantia dos direitos da criança e do 

adolescente como um problema público, que deve ser, portanto, enfrentado através de 

políticas públicas. O Fundo para a Infância e Adolescência consolida uma relação entre atores 

políticos, públicos e privados, com o Estado propriamente dito, no sentido de ser um meio, 

pelo qual os atores podem interagir e produzir políticas públicas, criando as bases financeiras 

para tal. 

Secchi (2013) aborda a questão da necessidade ou não da ação direta do Estado para 

que se defina uma política como pública. O autor se posiciona de acordo com a abordagem 

“multicêntrica”, que considera a essência conceitual de políticas publicas como o problema 

público (Secchi 2013), ou seja:  

 

O que define se uma política é ou não pública é a sua intenção de responder a um 

problema público, e não se o tomador de decisão tem personalidade jurídica estatal 

ou não estatal. São os contornos da definição de um problema público que dão à 

política o adjetivo “pública”. (SECCHI, 2013 p. 32) 
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Seguindo nesta abordagem, pode-se concluir que o Estado pode traçar as diretrizes 

para as políticas públicas, mas não precisa executar de fato as ações, podendo haver a 

participação de entidades não estatais no processo. Este é o tipo de política pública encontrada 

no FIA (Fundo para a Infância e Adolescência)  

Medeiros (2016) dá exemplo à necessidade das políticas públicas para as crianças e 

adolescentes. O autor contextualiza a ideia de que a responsabilidade de garantia de direitos as 

crianças e adolescentes não se limita ao Estado, mas é responsabilidade de toda a sociedade.  

Segundo o autor:  

 

Se as pessoas desconhecem tal tema, é necessário difundir cada vez mais essas 

informações para que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados. Doar 

ao FIA, além de ser um exercício da cidadania, é proteger e garantir os direitos 

constituídos pela parcela mais indefesa da sociedade. 

Se a legislação incentiva e a cidadania recomenda, por que a maioria dos 

contribuintes não destina parte do seu Imposto de Renda devido em favor do Fundo 

para a Infância e Adolescência? (MEDEIROS, 2016, p. 13) 

 

Deve-se então compreender o Fundo Para a Infância e Adolescência, desde a origem 

de seus recursos às suas formas de acesso e suas particularidades, a fim de compreender a 

estrutura das políticas publicas infanto-juvenis no Estado de Minas Gerais.  

A política pública envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição. 

Implica também implantação, execução e avaliação. No próximo tópico, deve-se entender 

como se da o processo de formulação e implantação das políticas públicas. 

 

2.2 Formulação de Políticas Públicas  

 

A formulação significa, no sentido amplo, o “processo que dá origem a alguma coisa; 

formação ou produção: formulação de uma teoria” (DICIO, 2018), ou no caso, de uma 

política pública. Pode também ser entendido como a fase de elaboração de uma política.  

Nesta etapa, são definidos os objetivos, programas a serem desenvolvidos e as metas a 

serem alcançadas, de forma a auxiliar a formulação das linhas de ação que irão nortear toda a 

política.  

Segundo Rua (1997):  
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A formulação das alternativas é um dos mais importantes momentos do processo 

decisório, porque é quando se colocam claramente as preferências dos atores, 

manifestam-se os seus interesses e é então que os diversos atores entram em 

confronto. Estas preferências dependem do cálculo de custo/benefício de cada ator. 

O cálculo de custo/benefício é o cálculo das vantagens e desvantagens que cada ator 

tem em relação a cada alternativa proposta para solucionar um problema. (RUA, 

1997, p. 7) 

 

No caso de Minas Gerais por exemplo, cabe ao Estado e à gestão do FIA-MG analisar 

de forma completa as preferências e interesses de todos os atores envolvidos nas políticas 

públicas infanto-juvenis em Minas Gerais, levando em consideração cada perda e cada ganho 

para os atores envolvidos, e ainda com o objetivo de solução das vulnerabilidades que 

atingem as crianças e adolescentes do estado. Segundo Souza (2006) “a política pública em 

geral e a política social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está nas 

explicações sobre a natureza da política pública e seus processos.” (p. 25) 

Uma forma de atuação para a criação de propostas é a pressão pública, que pode ser 

realizada por atores individuais ou coletivos. A pressão pública pode incluir desde 

manifestações pela imprensa, atitudes radicais como greves de fome, manifestações coletivas, 

capazes de causar constrangimento, de mobilizar a opinião pública e de chamar a atenção da 

imprensa e, eventualmente, de atores internacionais, para o problema.  

Na realidade, existem diversos modelos de formulação e análise de políticas públicas, 

sendo aqui mapeados apenas os principais.  Um dos modelos é o chamado "modelo 

incremental"; o outro é o chamado "modelo racional-compreensivo", e ainda, existe um 

terceiro modelo, que compõe os dois primeiros, denominado "mixed-scanning". (EASTON, 

1970) 

Em resumo, o modelo incremental (que tem em Lindblom um dos seus defensores) 

significa buscar solucionar problemas de maneira gradual, sem introduzir grandes 

modificações nas situações já existentes, e sem provocar rupturas de qualquer natureza. Em 

outras palavras, em vez de especificar objetivos e de avaliar que decisões podem atender a 

esses objetivos, os tomadores de decisão escolhem as alternativas mediante a comparação de 

alternativas específicas e da estimativa de quais dessas alternativas poderão melhor produzir 

os resultados esperados. Assim, a melhor decisão não é aquela que maximiza os valores e 

objetivos dos tomadores de decisão, mas aquela que assegura o melhor acordo entre os 

interesses envolvidos. (RUA, 1997) 
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O modelo racional-compreensivo, formalizado por H. Simon, se distingue não apenas 

pelo maior alcance e pela maior proporção de recursos alocados, mas diferencia-se, também, 

pela própria lógica que orienta os tomadores de decisão. Enquanto que no modelo incremental 

existe a convicção de que o conhecimento da realidade é sempre limitado e que as decisões 

envolvem conflitos de poder e precisam ser ágeis e rápidas no modelo racional compreensivo, 

parte-se do princípio de que é possível conhecer o problema de tal forma que se possibilite a 

tomada de decisões de grande impacto. A seleção da alternativa a ser adotada é feita a partir 

de uma análise abrangente e detalhada de cada alternativa e suas consequências. (RUA, 1997) 

No modelo do “mixed-scannig”, Etzioni distingue entre decisões ordinárias ou 

incrementais; e decisões fundamentais ou estruturantes. As decisões estruturantes são aquelas 

que estabelecem os rumos básicos das políticas públicas em geral e proporcionam o contexto 

para as decisões incrementais. Etzioni considera o mixed-scanning o método adequado para 

lidar com as decisões estruturantes porque permite explorar um amplo leque de alternativas. 

Em outras palavras, o mixed-scanning requer que os tomadores de decisão se engajem em 

uma ampla revisão do campo de decisão, sem se dedicar à análise detalhada de cada 

alternativa, como propõe o modelo racional-compreensivo. Esta revisão permite que 

alternativas de longo prazo sejam examinadas e levem a decisões estruturantes. As decisões 

incrementais, por sua vez, decorrem das decisões estruturantes e envolvem análise mais 

detalhadas de alternativas específicas. (RUA, 1997) 

O modelo que mais se assemelha ao caso do FIA/MG é o modelo proposto por 

Lindblom (1979), Caiden e Wildavsky (1980) e Wildavisky (1992), o modelo incremental, 

que  vem da argumentação de que os recursos governamentais para um programa, órgão ou 

uma dada política pública não partem do zero e sim, de “decisões marginais e incrementais 

que desconsideram mudanças políticas ou mudanças substantivas nos programas públicos.” 

(SOUZA, 2006, p. 29)  

Esta tipologia vê a política pública como um ciclo deliberativo. Segundo o modelo, o 

ciclo da política pública é constituído dos seguintes estágios: definição de agenda, 

identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e 

avaliação. (SOUZA, 2006) 

Não importando a forma como uma proposta ou uma política em si, sejam criadas, se 

encontra um obstáculo financeiro, onde não existem recursos suficientes para todas as 
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propostas. Inclusive, pode se dizer que a alocação de recursos faz parte do processo de 

decisão. É necessário decidir entre as propostas, qual receberá o recurso para sua 

implementação, o que interfere não apenas nas propostas do tempo presente, mas em 

diferentes tempos.  

Existe uma enorme dificuldade em se pensar o processo de tomada de decisões sem 

considerarmos fatores temporais, pois a alocação de recursos é um processo contínuo. 

Segundo Rua (1997): “as decisões que se precisa tomar hoje frequentemente são 

condicionadas e limitadas pelo comprometimento de recursos que ocorreu em algum 

momento do passado recente, seja pelo governo que está no poder, seja por seus 

antecessores.” (p. 9) 

Este fato faz com que somente pequenas parcelas de recursos estejam disponíveis e 

reduz as decisões políticas a decisões marginais, incrementais. Ou seja, mesmo que no longo 

prazo estas decisões de pequeno alcance e pequenas mudanças cheguem a se acumular e 

provocar grandes transformações, o processo de tomada de decisão, em si mesmo, limita-se 

àquilo que é possível de ser alocado num momento preciso do tempo. 

De acordo com Rua (1997): 

 

O que é que garante que uma decisão se transforme em ação em regimes 

democráticos? A efetiva resolução de todos os pontos de conflito envolvidos 

naquela política pública. Esta "efetiva resolução" não significa nada tecnicamente 

perfeito. Em lugar disto, significa aquilo que politicamente se considera uma "boa 

decisão": uma decisão em relação à qual todos os atores envolvidos acreditem que 

saíram ganhando alguma coisa e nenhum ator envolvido acredite que saiu 

completamente prejudicado. (RUA, 1997, p. 13) 

 

A negociação, que envolve as políticas públicas, pode ser considerada uma das fases 

mais importantes do processo de decisão. Se a negociação for bem realizada, os atores 

envolvidos terão maior disponibilidade e confiança na política, o que pode contribuir para o 

bom resultado da política pública.   

Formulada uma política, deve se avançar para a fase da implantação da mesma. Em 

seguida será realizado estudo sobre o que esta fase envolve e como este processo pode ser 

realizado.  

 



18 

 

 

 

 

2.3 Implantação Da Política Pública 

  

A implantação pode ser compreendida como o conjunto de ações realizadas por grupos 

ou indivíduos de natureza pública ou privada, as quais são direcionadas para a consecução de 

objetivos estabelecidos mediante decisões anteriores quanto a políticas (SOUZA, 2006). Em 

outras palavras, trata-se das ações para fazer uma política avançar da fase de formulação e 

funcionar efetivamente.  

O processo de implantação de uma política precisa ser acompanhado, para que seja 

possível identificar as razões pelas quais muitas coisas ocorrem da maneira correta, enquanto 

muitas outras encontram erros, que podem ocorrer entre o momento de formulação e o 

resultado concreto da política. 

Existem autores que consideram que, no caso de uma forte não decisão
1
, mesmo que o 

tema seja incluído na agenda governamental, não chega a ter uma solução por obstrução 

decisória. Ou que, caso chegue a uma decisão, esta não chega a ser implantada. Gera se a 

questão, portanto, de se o FIA, mesmo estando na agenda, esta sendo implantado 

corretamente, ou sendo utilizado como deveria. (RUA, 1997)  

Quando uma política envolve diferentes níveis de governo (federal, estadual, 

municipal, ou como no caso do FIA/MG, estadual e municipal) ou diferentes regiões de um 

mesmo país, ou ainda, diferentes setores de atividade, a implementação pode se mostrar uma 

questão problemática, pois o controle do processo se torna mais complexo. Segundo Das 

Graças Rua:  

 

“Geralmente, quando a ação depende de um número de elos numa cadeia de 

implementação, então o grau necessário de cooperação entre as organizações para 

que esta cadeia funcione pode ser muito elevado. Se isto não acontecer, pequenas 

deficiências acumuladas podem levar a um grande fracasso.” (RUA, 1997, p. 14) 

                                                 

 

1
 Não decisão não se referindo à ausência de decisão sobre uma questão que foi incluída na agenda 

política, mas significando que determinadas temáticas que ameaçam fortes interesses, ou que contrariam os 

códigos de valores de uma sociedade encontram obstáculos diversos e de variada intensidade à sua 

transformação de um estado de coisas em um problema político, e, portanto, à sua inclusão na agenda 

governamental. 
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Assim, em uma política com elos de implementação em níveis diferenciados, o 

acompanhamento e controle das politicas devem ser realizados com atenção, e devem incluir 

também: “o tipo de política e de arena política; o contexto inter e intra-organizacional dentro 

do qual ocorre a implementação; e o mundo externo sobre o qual a política deverá exercer o 

seu impacto.” (RUA, 1997, p 15)  

Outro problema gerado por essa relação de diferentes níveis de governo, setores, 

regiões, etc, tem a ver com o fato de que muitas ações governamentais não envolvem a 

promulgação de programas explícitos instituindo novas atividades, se resumindo a 

ajustamentos na forma pela qual as atividades existentes são realizadas.  

Um exemplo comum deste tipo são os aumentos ou reduções de recursos para 

atividades específicas, de forma que podem estimular ou simplesmente cancelar determinadas 

políticas. Nesses casos, não há nenhuma afirmação feita diretamente por qualquer agencia 

governamental, já que a relação entre o ajuste nos recursos e o próprio programa nem sempre 

é direta, tornando a implementação um assunto ainda mais complexo. (RUA 1997) 

Assim, o processo de implantação pode ser uma continuação da formulação, 

envolvendo flexibilização, trocas, de maneira que compreende um processo de interação e 

negociação ao longo do tempo, entre aqueles que querem pôr uma política para funcionar e 

aqueles de quem este funcionamento depende. Neste caso, é preciso entender as relações que 

ocorrem, e identificar quem procura influenciar a que, a quem, como e por que.  

 

2.4 Monitoramento e Avaliação 

 

A Política Pública não pode terminar na implantação, devendo passar por processos de 

acompanhamento (ou monitoramento) a avaliações. Estes processos permitirão acompanhar 

os resultados da política, e ainda avaliar se os resultados são satisfatórios. Quanto mais 

complexa a formulação e implantação de uma política, mais rigorosos devem ser os controles, 

monitoramentos e avaliações. 

O processo de monitoramento ocorre durante a fase de implantação da política. 

Segundo Januzzi (2016):  
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O monitoramento constitui um processo sistemático e contínuo de acompanhamento 

de uma política, programa ou projeto, baseado em um conjunto restrito (...) de 

informações, que permite uma rápida avaliação situacional e uma identificação de 

fragilidades na execução, com o objetivo de subsidiar a intervenção oportuna e a 

correção tempestiva para o atingimento de seus resultados e impactos.  (JANUZZI, 

2016, p 32) 

 

Já a Avaliação ocorre em um momento posterior à fase de implantação da política, 

como um conjunto de procedimentos que gera algum resultado, como um relatório. A 

avaliação ocorre em perspectiva interdisciplinar, ou seja, envolvendo aspectos de diversos 

campos interessados, e tem como objetivo a garantia do cumprimento dos objetivos da 

política, seus impactos e a eficiência dos custos. (JANUZZI, 2016) A avaliação pode ser 

considerada:  

 

Um levantamento consistente, sistemático e replicável de dados, informações e 

conhecimentos para aprimoramento da intervenção programática, versando sobre: as 

características essenciais do contexto de atuação; os públicos-alvo; o desenho; os 

arranjos de implementação; os custos de operação; os resultados de curto prazo; os 

impactos sociais e de mais longo prazo de um programa. (JANUZZI, 2016, p. 26) 

 

Tanto o monitoramento quanto a avaliação envolvem a utilização (e ate criação) de 

indicadores específicos para nortearem as análises a serem desenvolvidas. O monitoramento e 

avaliação são processos complementares que alimentam os gestores de uma política com 

informações novas, adquiridas como seus resultados, sobre a operação e funcionamento desta. 

Januzzi (2016) utiliza do termo “termômetros” para se referir aos indicadores de 

monitoramento, apontando que estes podem indicar sinais de “normalidade” ou “febre” em 

pontos críticos do desenho operacional de programas. Estas indicações orientam os técnicos e 

gestores a tomarem decisões, ou mesmo a contratarem pesquisas de avaliação para a 

investigação das causas e a persistência dos problemas. 

Para melhor compreender como as diferentes esferas de governo estão interligadas nos 

processos de formulação, implantação, monitoramento e avaliação das políticas públicas, o 

próximo capitulo visa o entendimento das relações do federalismo e das políticas sociais.   
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3 FEDERALISMO E POLITICAS SOCIAIS  

 

As políticas Sociais podem ser entendidas como um compromisso dos governos com o 

bem-estar efetivo da população. (ARRETCHE, 2002) Para que se entenda o funcionamento 

dessas políticas no Brasil, deve-se antes compreender o funcionamento do sistema federativo 

do país, as divisões das competências entre os entes federativos, e ainda as noções de 

cidadania fiscal. Dessa forma, direciona-se o estudo para o federalismo brasileiro.  

Existem diversas definições de Federalismo. Em geral, é entendido como um arranjo 

político que garante uma unidade preservando a autonomia política e administrativa das partes 

que compõem a federação. (ABRÚCIO, 2005) Segundo Elazar (1987) o federalismo é como 

um pacto ou acordo entre parceiros que assegura a integridade de cada um e a unidade entre 

eles. Existe ainda a definição como uma forma de denominar países, onde há mais de um 

nível de governo que regem o mesmo território e o mesmo povo, com algum nível de 

autonomia sobre uma jurisdição territorial, com garantias constitucionais em sua esfera de 

governo. (TSEBELIS, 2009) Em sua forma original, bem como na definição normativa, o 

federalismo se caracteriza pela não centralização, isto é, pela difusão dos poderes de governo 

entre muitos centros, nos quais a autoridade não resulta da delegação de um poder central, 

mas é conferida por sufrágio popular. (ALMEIDA. M. H. T., 1995) 

O que vemos em comum nas referências citadas são os termos unidade e autonomia, 

que aparecem com frequência, além de uma atenção para a associação do federalismo com a 

ideia de “pacto”. Apesar desta convergência de pontos, há também variações quanto às 

definições, a abrangência e as formas que se processam as relações intergovernamentais. 

(SARAIVA, 2017) 

Em um Estado federativo o governo central e os governos locais são independentes 

entre si e soberanos em suas respectivas jurisdições. Cada governo, nesse sistema fica 

resguardado pelo princípio da soberania
2
, o que significa que são atores políticos autônomos 

                                                 

 

2
 O principio da soberania, aplicado aos governos locais, deriva do voto popular direto, da autonomia de 

suas bases fiscais e, em muitos casos, de uma força militar própria (policia militar estadual, por exemplo), como 
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com capacidade para realizar, mesmo que não completamente, suas próprias políticas. 

(ARRETCHE, 2002)  

A constituição de 1988, em seus artigos 18 a 33, descreve as competências que cabem 

a cada nível de governo (Nacional, Estadual, e Municipal) e suas fontes fiscais. A partir da 

Constituição os governos locais expandiram inclusive sua autoridade sobre recursos fiscais, já 

que, ganharam autoridade tributaria sobre impostos significantes e houve ampliação da 

parcela de transferência dos tributos federais aos governos subnacionais. (ARRETCHE, 1999) 

Os defensores do federalismo fiscal brasileiro, no início dos anos 90, acreditavam que 

a descentralização de políticas sociais ocorreria como uma consequência da descentralização 

fiscal. (ARRETCHE, 1999) Assim, a redefinição de competências e atribuições da gestão das 

políticas sociais é realizada sob as bases institucionais de um Estado federativo, o que 

significa dizer que os governos locais assumem funções de gestão de políticas públicas de 

forma distinta daquela sob a qual elas foram assumidas no regime militar.  Marta Arretche 

(1999) diz que :  

 

Em Estados federativos, estados e municípios assumem funções de gestão de 

políticas públicas ou por própria iniciativa, ou por adesão a algum programa 

proposto por outro nível mais abrangente de governo, ou ainda por expressa 

imposição constitucional. Assim, a transferência de atribuições entre níveis de 

governo supõe a adesão do nível de governo que passará a desempenhar as funções 

que se pretende que sejam transferidas. (ARRETCHE, 1999, p. 114)  

 

A recuperação das bases federativas do Estado brasileiro tem impacto sobre o processo 

de descentralização das políticas sociais no país pelo fato de que, resguardados pelo princípio 

da soberania, estados e/ou municípios assumem a gestão de políticas públicas sob a 

prerrogativa da adesão, precisando, portanto, ser incentivados para tal, dificultando o processo 

de imposição das políticas a entes federativos mais locais, por parte da união ou dos Estados. 

(ARRETCHE, 1999) 

                                                                                                                                                         

 

ocorre no Brasil. Além disso, as unidades federativas possuem representação territorial no plano federal, como a 

câmara de Deputados e o Senado. (Arretche, 2002). 
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Segundo a Constituição de 1988, cabe à União, no que tange as políticas sociais, 

elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social. Privativamente, a união tem a competência de legislar 

sobre os territórios indígenas e seguridade social. (BRASIL, 1988)  

À união, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de forma comum, cabem 

cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência; da promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; combate às causas da pobreza e os fatores de 

marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; proporcionar os 

meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; entre 

outras. (BRASIL, 1988) 

À União, aos Estados e ao Distrito federal, cabem de forma concorrencial, legislar 

sobre orçamento; educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação; previdência social, proteção e defesa da saúde; assistência 

jurídica e defensoria pública; proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência; e em destaque, proteção à infância e à juventude. (BRASIL, 1988) 

Compete aos municípios, legislar sobre assuntos de interesse local; manter, com a 

cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de 

ensino fundamental, entre outras. (BRASIL, 1988) 

No Brasil, as políticas sociais demoraram a entrar no centro das agendas políticas dos 

governos, por terem um custo político alto. Por esta razão, a descentralização dessas políticas 

não tende a ocorrer por uma disputa por créditos políticos entre os níveis de governo, mas por 

indução do governo federal. “Desse modo, a descentralização dessas políticas ocorreu quando 

o governo federal reuniu condições institucionais para formular e implantar programas de 

transferência de atribuições para os governos locais.” (ARRETCHE, 2002, p. 45) 

A agenda de descentralização foi implementada a partir de 1990, quando se 

estabeleceu uma estabilidade e coalizão das burocracias sociais. Isso se deu por meio de 

programas diversos de indução das decisões dos governos locais.  Segundo Arretche (2002) a 

implementação de diversos itens da agenda federal revela que a capacidade de veto dos 

governos locais é bem mais reduzida do que supõe a teoria política sobre o federalismo.  
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Com as dimensões grandiosas da pobreza brasileira e, consequentemente, da 

população-alvo dos programas sociais, a gestão de políticas sociais no país tende a ser 

simultaneamente cara e não efetiva. Tende a consumir um elevado volume de recursos e 

apresentar baixos níveis de proteção efetiva. De acordo com Arretche (1999) a 

responsabilidade pública pela gestão de políticas sociais então, passou a ser um dos elementos 

da barganha federativa. Nas situações em que os custos políticos e financeiros da gestão de 

uma política forem avaliados como muito elevados, a barganha federativa consiste em buscar 

atribuí-los ou imputá-los a outro nível de governo.   

A Barganha Federativa então assume grande dimensão, e faz com que o processo de 

descentralização das políticas sociais no Brasil só possa ser efetivo na medida em que as 

administrações locais avaliem positivamente os ganhos a serem obtidos a partir da assunção 

de atribuições de gestão. (ARRETCHE, 1999) 

A partir de 2002, com a eleição de um governo de esquerda, temos uma fase marcada 

pela ambiguidade entre a mudança e a continuidade, (continuidade da ortodoxia econômica, 

que limitou o crescimento, a melhoria do mercado de trabalho e o financiamento da política 

social) onde a estratégia social do governo permaneceu indefinida, até o ano de 2005. 

(FAGNANI, 2011) 

A partir de 2006, houve tendências no sentido de construir uma nova estratégia de 

proteção social, que se baseava no desenvolvimento econômico com estabilidade, distribuição 

da renda e convergência entre as ações universais e focalizadas. (FAGNANI, 2011) 

O Federalismo e as políticas sociais estão diretamente relacionados. Como visto neste 

capitulo, as competências dos entes federativos, união e municípios estão dispostas na 

constituição, mas como se dão na pratica? O próximo capítulo busca entender como se deu 

historicamente a criação de políticas sociais voltadas para as crianças e adolescentes no 

Brasil.  
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4 HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO 

BRASIL  

 

Assim como visto no primeiro capitulo deste estudo, uma política pode se formar a 

partir de uma intencionalidade pública ou uma resposta a um problema público, ou seja, o 

tratamento de um problema coletivamente considerado como relevante. (SECCHI, 2013). A 

Infância e a Adolescência no Brasil apresentam vulnerabilidades e não tem sido 

completamente atendidos, o que torna a questão um problema de grande relevância. Dessa 

forma, deve-se entender como se deu o processo de evolução das políticas que alcançam este 

grupo no Brasil.  

Diferentes estratos da sociedade vêm dando maior atenção às demandas de crianças e 

adolescentes. Dessa forma, toda esta questão vem ganhando espaço nas discussões sociais. 

“Saber quais são as representações criadas sobre esses segmentos torna-se uma tarefa 

complexa, na medida em que teremos de inexoravelmente voltar no tempo para analisar quais 

as origens dessas representações”. (SILVA, 2004, p. 74) 

As crianças e adolescentes formam um grupo historicamente menos favorecido quanto 

às políticas sociais, contando com baixa representatividade, ou falta dela, o que pode 

configurar um problema. Diferentemente de outros grupos, que discutem raça, credo ou 

gênero, as crianças e adolescentes, assim como idosos e alguns grupos étnicos, são 

frequentemente vítimas. Isto pode ser explicado pela falta de representação de seus interesses 

e de suas necessidades. “A falta de representação, motivada pela pouca capacidade de auto 

sustentação, poderia ser a razão mais plausível para a contínua situação de vulnerabilidade 

infanto-juvenil.” (SILVA 2004, p. 74) 

Segundo Silva (2004), a história dos direitos das crianças e dos adolescentes não é 

exatamente um “conto de fadas”, nem no Brasil nem no resto do mundo. Pelo contrário, é 

pautada pelo terror, pela perseguição, pela incompreensão e pela injustiça. Somente com a 

Constituição de 1988 os avanços ocorreram.  
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4.1 O contexto histórico onde surge o Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

A década de 80 permitiu que a abertura democrática se tornasse uma realidade. Isto se 

materializou com a promulgação, em 1988, da Constituição Federal, considerada a 

Constituição Cidadã. Para os movimentos sociais pela infância brasileira, a década de 80 

representou também importantes e decisivas conquistas.  

Os direitos da criança e do adolescente tiveram grande avanço com a Constituição de 

1988, em seu artigo 227, que dispõe sobre a responsabilidade de assegurar à Criança e ao 

Adolescente seus direitos, sendo eles dever da família, da sociedade e do Estado. Outro 

avanço ocorreu com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado pela Lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990, com o objetivo de retratar, de forma mais completa e detalhada, os 

direitos assegurados à infância e à adolescência, advindos da Constituição Federal.  

A sociedade civil, no processo de democratização do Estado brasileiro, exerceu a 

função política destinada ao espaço público. Esta função foi cumprida tanto no que diz 

respeito à permeabilidade à influência dos setores da sociedade civil das decisões do Estado, 

quanto na construção e garantia de um espaço legítimo de lutas contra a exclusão política e 

social, por meio da valorização e do reconhecimento dos outros atores como sujeitos 

portadores de direitos. (PEREZ et al, 2010)  

Antes da Constituição de 1988, a organização dos grupos em torno do tema da 

infância era composta basicamente por dois grupos: os menoristas e os estatutistas.  

 

Os primeiros defendiam a manutenção do Código de Menores, que se propunha a 

regulamentar a situação das crianças e adolescentes que estivessem em situação 

irregular (Doutrina da Situação Irregular). Já os estatutistas defendiam uma grande 

mudança no código, instituindo novos e amplos direitos às crianças e aos 

adolescentes, que passariam a ser sujeito de direitos e a contar com uma Política de 

Proteção Integral. O grupo dos estatutistas era articulado, tendo representação e 

capacidade de atuação importantes. (FUNDAÇÃO, 2016) 

 

Na Assembleia Constituinte, em 1987, organizou-se um grupo de trabalho 

comprometido com o tema da criança e do adolescente, a Comissão Nacional Criança 

Constituinte. O resultado desta comissão se concretizou no artigo 227 da Constituição de 
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1988, e se inspirou na Doutrina de Proteção Integral da Organização das Nações Unidas, ou 

seja, incluiu os avanços da normativa internacional para a população infanto-juvenil 

brasileira. (FUNDAÇÃO, 2016)  

Este artigo (227) traz garantia às crianças e adolescentes dos direitos fundamentais de 

sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, além 

de protegê-los de forma especial, ou seja, através de dispositivos legais diferenciados, contra 

negligência, maus tratos, violência, exploração, crueldade e opressão. 

A Constituição redefiniu, nos artigos 227, 228 e 229, a posição e a representação da 

criança na sociedade, reconhecendo-a como sujeito de direitos e objeto de proteção integral. 

Assim, as bases do Estatuto da Criança e do Adolescente foram lançadas. Prevê em seu artigo 

227º que a responsabilidade de assegurar à Criança e ao Adolescente os direitos: à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, é 

dever da família, da sociedade e do Estado.  

Além desta previsão o Artigo 227º diz que cabe ao Estado a provisão de programas de 

assistência integral à saúde infanto-juvenil, mediante políticas específicas que respeitem aos 

preceitos de aplicação dos recursos públicos, criação de programas específicos para jovens 

deficientes físicos, sensoriais ou mentais, que visem à integração e acessibilidade, e ainda 

especifica as condições de trabalho aceitas para a população jovem:  

 

 § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do 

adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, 

mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:  

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência 

materno-infantil; 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 

portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social 

do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o 

trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com 

a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.(...) 

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto 

no art. 7º, XXXIII; 

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;  
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IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 

igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo 

dispuser a legislação tutelar específica;(...) 

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e 

subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 

adolescente órfão ou abandonado; 

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente 

e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (...) (BRASIL, 1988) 

 

É interessante notar que a Comissão de Redação do ECA teve representação de três 

grupos expressivos: o dos movimentos da sociedade civil, o dos juristas  e o de técnicos de 

órgãos governamentais. Muitos dos representantes dos movimentos da sociedade civil 

surgiram em meados da década de 80 e tiveram uma participação fundamental na construção 

deste arcabouço legal que temos hoje.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 13 de julho de 1990, 

substituiu a repressiva doutrina do Código de Menores de 1979, e instaurou novas referências 

políticas, jurídicas e sociais. Ao definir em seus primeiros artigos que “toda criança e todo 

adolescente têm direito à proteção integral, considerando-os como sujeito de direitos 

individuais e coletivos, cuja responsabilidade é da família, da sociedade e do Estado” (Brasil, 

1990), o país baniu a categoria “menor” do arcabouço conceitual e jurídico, introduzindo a 

moderna noção de adolescência e incorporando os preceitos da Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança, de 1989. (PEREZ et al, 2010)  

 

4.2 O Estatuto da Criança e do Adolescente de Forma Aprofundada 

 

Seguindo as diretrizes dadas pelo artigo 227º, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) detalha a proteção dos direitos da criança e do adolescente. É definida como criança a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aqueles entre doze e dezoito anos 

de idade. 

O ECA vem consolidando uma grande conquista da sociedade brasileira: a produção 

de um documento de direitos humanos que contempla o que há de mais avançado na 

normativa internacional em respeito aos direitos da população infanto-juvenil. 

 

O Sistema de Garantia de Direitos, que representa o arcabouço da política de 

atendimento à infância e adolescência no Brasil, tem sido considerado um conjunto 
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de instituições, organizações, entidades, programas e serviços de atendimento 

infanto-juvenil e familiar, os quais devem atuar de forma articulada e integrada, nos 

moldes previstos pelo ECA e pela Constituição Federal, com o intuito de 

efetivamente implementar a Doutrina da Proteção Integral por meio da política 

nacional de atendimento infanto-juvenil. (PEREZ et al, 2010, p. 667)  

 

Este novo documento altera significativamente as possibilidades de uma intervenção 

arbitrária do Estado na vida de crianças e jovens. Como exemplo disto pode-se citar a 

restrição que o ECA impõe à medida de internação, aplicando-a como último recurso, restrito 

aos casos de cometimento de ato infracional. 

O ECA traz a municipalização do atendimento às crianças e adolescentes, a criação de 

conselhos, a manutenção dos fundos, entre outras diretrizes, que buscam a aproximação da 

sociedade com as ações e políticas voltadas aos direitos infanto-juvenis.  

O ECA define as noções de Família, Família substituta, e medidas socioeducativas 

(Art. 112 a 125), além dos direitos: 

a) À vida e à saúde:  

 

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência; (BRASIL, 

1990) 

 

b) À liberdade, respeito e dignidade: 

 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis; (BRASIL, 1990) 

 

c) À convivência familiar e comunitária:  

 

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes. 

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou 

adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos 

termos desta Lei; (BRASIL, 1990) 

 

d) À educação, à cultura, esporte e lazer: 
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Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais; 

(BRASIL, 1990) 

 

e) À profissionalização e à proteção no trabalho: 

 

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz. (Vide Constituição Federal) 

Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, 

sem prejuízo do disposto nesta Lei. 

Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada 

segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. (BRASIL, 1990) 

 

De forma resumida, as redes de serviços de atenção previstas pelo ECA podem ser 

vistas na figura 1:  

Figura 1: Redes de Serviços de Atenção 

Saúde Esporte/Lazer/Cultura Educação Assistência Social Proteção Especial

.Centro de Saúde .Biblioteca .Creche e Pré-Escola .Serviçõs de Orientação e Apoio . Abrigo

.Hospital .Clube Esportivo .Ensino fundamental e médio à Familia . Serviços de colocação em 

.Serviços Gerais de Saúde .Educação Esportiva .Serviço de Alfabetização . Serviços de Orientação, Acompa- familias sbstitutas

.Atendimentos e Orientações .Escola de Arte e Musica .Formação Profissional nhamento, e apoio à criança e ao . Serviço de Identificação e 

.Museus, Teatros, Cinemas .Educação Complementar adolescente localização de pais e responsaveis

.Parques .Apoio ao Estudante . Centros de convivência . Proteção Juridico-social de 

.Eventos Culturais e Esportivos .Serviços de Assistência e promoção defesa e de direitos

comunitária . Conselho Tutelar

. Serviços de Emergência . Vara da Infância e Juventude

REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO

Adaptação de: Carvalho, M.C.B. (1995) apud MORELLI, Ailton José; SILVESTRE, Eliana; GOMES, Telma 

Maranho. (2000). 
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Em seu Artigo 70º, o ECA inclui toda a sociedade como responsáveis pela prevenção 

das violações contra os direitos da criança e do adolescente: “Art. 70. É dever de todos 

prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.” 

O capítulo III do ECA dispõe sobre o Direito à Convivência Familiar e Comunitária. 

Segundo o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2013): 

 

O desenvolvimento da criança e, mais tarde, do adolescente, caracteriza-se por 

intrincados processos biológicos, psicoafetivos, cognitivos e sociais que exigem do 

ambiente que os cerca, do ponto de vista material e humano, uma série de condições, 

respostas e contrapartidas para realizar-se a contento. (BRASIL, 2013, p. 26) 
 

O papel desempenhado pela família e pelo contexto sócio-comunitário no crescimento 

e formação dos indivíduos é essencial, e justifica plenamente o reconhecimento da 

convivência familiar e comunitária como um direito fundamental da criança e do adolescente. 

Segundo o Plano (2013) “o desenvolvimento integral da criança começa antes mesmo do seu 

nascimento.” (BRASIL, 2013, p 26)  

O desenvolvimento da criança, portanto, depende do desejo dos pais de conceberem, 

nas condições físicas, nutricionais e emocionais da mãe no período de gestação e até mesmo 

das reações da família extensa e amigos frente à concepção. (BRASIL, 2013)  

 

O período de gestação é uma importante etapa de preparação da família, para 

assumir os novos papéis, que serão socialmente construídos, e adaptar-se às 

mudanças decorrentes da chegada do novo membro. Também o ambiente precisará 

ser adaptado para a recepção e o acolhimento da criança. Desde o seu nascimento, a 

família é o principal núcleo de socialização da criança. Dada a sua situação de 

vulnerabilidade e imaturidade, seus primeiros anos de vida são marcados pela 

dependência do ambiente e daqueles que dela cuidam. (BRASIL, 2013, p. 26) 

 

O Plano (2013) deixa claro que a relação afetiva estabelecida ente os pais, família e 

amigos próximos, com a criança, além dos cuidados que ela recebe na família e na rede de 

serviços, sobretudo nos primeiros anos de vida, têm consequências importantes sobre suas 

condições de desenvolvimento e saúde, tanto físicas como psicológicas.  

 

A segurança e o afeto sentidos nos cuidados dispensados, inclusive pelo acesso 

social aos serviços, bem como pelas primeiras relações afetivas, contribuirão para a 

capacidade da criança de construir novos vínculos; para o sentimento de segurança e 
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confiança em si mesma, em relação ao outro e ao meio; desenvolvimento da 

autonomia e da auto-estima; aquisição de controle de impulsos; e capacidade para 

tolerar frustrações e angústias, dentre outros aspectos.  

Nos primeiros anos de vida, a criança faz aquisições importantes, desenvolvendo 

comportamentos dos mais simples aos mais complexos – diferenciação e construção 

de seu “eu”, desenvolvimento da autonomia, da socialização, da coordenação 

motora, linguagem, afeto, pensamento e cognição, dentre outros. Sua capacidade de 

explorar e relacionar-se com o ambiente será gradativamente ampliada.  

A interação com adultos e outras crianças e o brincar contribuirão para o processo de 

socialização, ajudando-a a perceber os papéis familiares e sociais e as diferenças de 

gênero, a compreender e aceitar regras, a controlar sua agressividade, a discernir 

entre fantasia e realidade, a cooperar, a competir e a compartilhar, dentre outras 

habilidades importantes para o convívio social.  (BRASIL, 2013, p26) 

 

Desse modo, percebe-se que a família tem papel essencial junto ao desenvolvimento 

da socialização da criança pequena, já que é ela a mediadora de suas relações com o mundo e, 

portanto, poderá auxiliá-la a respeitar e absorver regras, limites e proibições necessárias à vida 

em sociedade. É importante dizer que o modo como os pais, cuidadores e tutores reagirão aos 

novos comportamentos apresentados pela criança nesse “treino socializador”, em direção à 

autonomia e à independência, exerce influencia sobre o desenvolvimento de seu autoconceito, 

da sua autoconfiança, da sua autoestima, ou seja, da sua personalidade. (BRASIL, 2013) 

A partir desse marco, destacam-se a institucionalização do Conselho Nacional de 

Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), em 1991, dando continuidade à 

regulamentação das disposições da Constituição e do Estatuto e a Lei Orgânica de Assistência 

Social (Loas), em 1993, que priorizou o atendimento à criança e à adolescência prevista nas 

ações de atendimento às políticas municipais da criança e do adolescente, por meio da 

assistência social. (PEREZ et al, 2010) 

Em destaque, os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, em âmbito 

nacional, estadual e municipal, são os órgãos responsáveis por decidir e controlar as políticas 

de proteção, e é por meio dessas entidades que a população participará, ativamente, da política 

de atendimento dos direitos infanto-juvenis. Aqui pode se ver a interação entre os níveis de 

governos federais em uma mesma política.   
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4.3 Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente
3
  

 

O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA) configura-se como um 

conselho gestor de políticas públicas. No Brasil os CDCA’s foram formados como resultado 

da promulgação do ECA em 1990. Os conselhos cumprem a função de ser um canal de 

comunicação entre a sociedade e o Estado para a formulação e a implementação de políticas 

públicas.  

De acordo com Silva (2004), cada conselho possui, “como representantes eleitos e 

nomeados, cidadãos no papel de ‘conselheiros’ que passam a assumir o papel de agentes 

públicos” (SILVA, 2004, p 92). O Conselho é formado com o mesmo número de 

Conselheiros do poder público e de organizações representativas da sociedade, ou, de forma 

paritária. Os Conselheiros são responsáveis por levarem para o Conselho a representação das 

entidades governamentais e não governamentais.  

Cabe destacar, que os CDCA’s não devem ser considerados como órgãos executores, 

já que não executam em si as politicas públicas, apenas envolvem no processo os órgãos 

executivos, para garantir a efetividade das suas decisões. Para isso se mobiliza organismos 

governamentais e privados, serviços e usuários e ainda, Legislativo, Judiciário e Ministério 

Público, o seja, uma articulação em mais de um nível. 

Silva (2004) destaca que os CEDCA’s podem também ser compreendidos como 

órgãos de vocação específica, pois definem e controlam a Política de Atenção à Criança e ao 

Adolescente, tendo função política. Os conselhos são a mais alta instância deliberativa para o 

efetivo cumprimento do Estatuto nas respectivas esferas, e dessa forma, devem compreender 

todos os aspectos envolvidos nas politicas infanto-juvenis. 

Os CDCA’s não só deliberam sobre políticas como também acompanham a sua 

implementação, execução e seus resultados. Definem prioridades, acompanham e avaliam as 

ações destinadas ao atendimento dos direitos infanto-juvenis em suas esferas.  

                                                 

 

3
 Baseado na legislação e na obra: SILVA, Ana Paula; CABRAL, Ana Maria Rezende 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. O percurso da informação no Conselho Estadual da 

Criança e do Adolescente em Minas Gerais : atuação, desafios e contradições. 2004. 162 f., enc. : Dissertação 

(mestrado) Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Ciência da Informação. 
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As funções dos Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes incluem a 

fiscalização e controle das ações e o cumprimento das prioridades estabelecidas; a deliberação 

sobre a conveniência de implementação de programas e serviços; o recebimento e análise das 

propostas e reivindicações encaminhadas, que visem ao aprimoramento das políticas públicas; 

proposição de modificações nas estruturas oficiais, visando a um melhor equacionamento dos 

programas; influencias na elaboração dos orçamentos, no que se refere às dotações destinadas 

à execução das políticas básicas; proposição e manutenção de estudos e levantamentos sobre a 

situação da criança e do adolescente, visando a um melhor embasamento das políticas 

públicas; efetuação do registro das entidades não governamentais de atendimento, fazendo 

comunicação do mesmo ao Conselho Tutelar e a autoridade judiciária; gestão do Fundo da 

Criança e do Adolescente (FIA), alocando seus recursos nas diversas áreas, conforme 

prioridade estabelecida; controle e fiscalização da captação e a aplicação dos recursos do 

Fundo; elaboração de seu regimento interno; e promoção, de forma contínua, de atividades de 

divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu âmbito de ação, como disposto no 

Artigo 7° da Lei 10501, DE 17/10/1991:  

 

Art. 7º - Compete ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

I - formular a política estadual dos direitos da criança e do adolescente, fixando 

prioridades para a consecução das ações, a captação e a aplicação de recursos; 

II - acompanhar e controlar a execução da política estadual dos direitos da criança e 

do adolescente, respeitando: (...) 

III - cumprir e fazer cumprir, em âmbito estadual, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e as normas constitucionais pertinentes; 

IV - indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento global do Estado, em 

tudo que se refira ou possa afetar as condições de vida da criança e do adolescente; 

V - incentivar a articulação entre os órgãos governamentais responsáveis pela 

execução das políticas de atendimento da criança e do adolescente; 

VI - propor, incentivar e acompanhar programas de prevenção e atendimento 

biopsicossocial às crianças e adolescentes vítimas de negligências, maus tratos, 

exploração sexual, tortura, pressão psicológica ou intoxicação por efeito de 

entorpecentes e drogas afins, e outros que possam prejudicar a sua dignidade; 

VII - registrar as entidades não governamentais e os programas governamentais 

voltados para a criança e o adolescente que mantenham ou incluam as atividades a 

seguir descritas, fazendo cumprir as normas previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente: (...) 

VIII - sugerir ou opinar sobre as alterações que se fizerem necessárias na estrutura 

orgânica dos órgãos de administração direta responsáveis pela execução da política 

estadual dos direitos da criança e do adolescente; 

IX - incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas no campo de 

promoção, proteção e defesa da criança e do adolescente; 

X - propor a inclusão no Orçamento do Estado de recursos destinados à execução 

das políticas e dos programas de atendimento à criança e ao adolescente e de 
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reciclagem permanente dos profissionais de quaisquer instituições envolvidas no 

atendimento dos segmentos de que trata esta Lei; 

XI - elaborar o regimento interno, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de 

implantação do Conselho a que se refere o "caput". (BRASIL, 1991) 

 

Os CDCA’s são Conselhos autônomos, portanto não há relação de subalternidade 

entre eles. Dessa forma, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou 

CONANDA, é responsável pelas normas e diretrizes gerais e pela articulação da Política 

infanto-juvenil Nacional. Os Conselhos Estaduais, são responsáveis pela formulação, 

implementação, coordenação e fiscalização da política em seu âmbito territorial, e os 

Conselhos Municipais ficam responsáveis pela política em seu nível local.  

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) possui 

representantes de todos os estados da União e tem como objetivos  

 

Levar ao conhecimento dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Conselhos de Saúde, Educação, Assistência Social, bem 

como às entidades governamentais e não-governamentais envolvidas na execução 

das políticas públicas as Diretrizes estabelecidas pelo CONANDA. Recomendar aos 

Conselhos para que sejam observadas as diretrizes propostas no julgamento, 

aprovação e execução de programas no âmbito estadual e municipal. Estimular os 

Conselhos no acompanhamento e controle da execução de programas nas áreas de 

Saúde, Educação, Assistência Social, Trabalho e Proteção da Criança e do 

Adolescente, no âmbito estadual e municipal. Favorecer a articulação intra e Inter 

setorial, na área de atenção à criança e ao adolescente. (CONANDA, 2003)  

 

De acordo com o Artigo 8°, do Estatuto das Crianças e dos Adolescentes (ECA), os 

conselhos devem ser criados através de leis específicas. Segundo Silva (2004):  

 

O conhecimento do Estatuto é fundamental porque ele contém as normas gerais 

federais que são obrigatórias em todo o território nacional e, ainda, porque é a 

garantia de que nada se fará no Município ou Estado sem a vontade pública local, 

manifestada através dos seus órgãos legitimamente representados.  
Assim, cada Município (ou Estado) tem a prerrogativa de reunir suas autoridades, 

técnicos, lideranças, organizações governamentais e não-governamentais e cidadãos 

em geral, para criar o conjunto de estruturas necessárias à definição da Política 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de lei. É neste processo 

que os Fóruns DCA nascem e se consolidam. Cada Município (e Estado) deve 

construir o seu projeto, no que tange à defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes. Este é o conteúdo substantivo da lei, que deverá ser aprovada pelo 

Legislativo e sancionada pelo Executivo (SILVA, 2004, p. 97) 
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As leis devem dispor, entre outras, de normas sobre as diretrizes de atendimento aos 

direitos da criança e do adolescente; a criação do Conselho (municipal/estadual/federal) dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; a criação do Fundo (municipal/estadual/federal) dos 

Direitos da Criança e do Adolescente FIA; e a criação do(s) Conselho(s) Tutelar(es).  

De acordo com Silva (2004):  

 

Ao criar o Conselho, a Lei deverá prever o número adequado de membros que irão 

compô-lo, devendo garantir a paridade entre a área governamental e não 

governamental. Deverá prever, ainda, as instâncias a terem representação pelo lado 

governamental e da sociedade e definir o sistema de escolha dos conselheiros. Pelo 

lado governamental, a lei deverá contemplar o envolvimento dos setores que 

desenvolvem as políticas básicas de atendimento à infância e à juventude: Secretaria 

da Saúde, Educação, Assistência Social, dentre outras. (SILVA, 2004, p 98) 

 

Para permitir que os Conselhos sejam um espaço de socialização de informações e 

representatividade, sendo assim um instrumento de interlocução, negociação e decisão ampla, 

deve-se contemplar a maior diversidade possível de representações nos conselhos, incluindo 

entidades/movimentos prestadores de serviços, associações de moradores e entidades de 

defesa dos direitos, etc. garantindo uma participação mais inclusiva e representativa entre seus 

membros.  

Sobre a forma de seleção dos membros do conselho, Silva (2004) discorre em sua 

dissertação que a representação da sociedade civil deve ser realizada por meio de eleição 

democrática, em assembleia popular, enquanto a representação do poder político se faz 

presente através da designação de um chefe do executivo. Segunda a autora: 

 

O processo de eleição deve ser precedido de ampla mobilização de todas as forças 

atuantes na área da infância e da juventude; de debates sobre a realidade da criança 

em nível local (ou estadual); de debates sobre as demandas, as prioridades, etc. Este 

procedimento garante a escolha de cidadãos competentes e efetivamente 

representantes. Mesmo a designação do Executivo deve ser criteriosa pois, como 

representante do poder municipal, deve possuir autoridade de decisão sobre sua área 

específica. (SILVA, 2004, p.98) 

 

Cada conselho administra seu respectivo FIA (Fundo para a Infância e Adolescência). 

Segundo Medeiros (2016): “O Fundo para Infância e Adolescência (FIA) é um fundo especial 

de captação de recursos que deverão ser aplicados, exclusivamente, no financiamento de 
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programas, projetos e ações voltadas para a promoção e a defesa dos direitos da criança e do 

adolescente.” (MEDEIROS, 2016, p. 18)  

É o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente que define os critérios para os 

municípios e entidades habilitarem-se quanto ao recebimento dos recursos do FIA. Tais 

critérios são definidos por meio de Resoluções e Editais aprovados em Sessão Plenária.  

Ao CEDCA/MG cabe a captação, o controle e a fiscalização da gestão e a deliberação 

sobre os critérios de habilitação para projetos, realizados por meio de Resoluções, conforme 

disposto no Artigo 4° da Lei 11.397/94: 

 

O FIA de natureza e individuação contábeis, com duração indeterminada, destina-se 

a repassar recursos e a oferecer financiamentos para: 

I - programas de proteção especial à criança e ao adolescente expostos a situação de 

risco pessoal e social, cujas necessidades de atendimento ultrapassem o âmbito de 

atuação das políticas sociais básicas e assistenciais; 

II - projetos necessários à elaboração e à implementação do Plano Estadual de 

Proteção Especial à Criança e ao Adolescente, principalmente os de pesquisa, de 

estudo e de capacitação de recursos humanos; 

III - projetos de divulgação de ações de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente; 

IV - construção, reforma, ampliação e aquisição de imóveis, bem como aquisição de 

material permanente, necessárias à implementação das ações do Plano Estadual de 

Proteção Especial à Criança e ao Adolescente. (BRASIL, 1994) 

  

No Estado, portanto, o CEDCA-MG é aquele que possui a função de manter a 

comunicação entre os conselhos municipais e os diversos outros segmentos da sociedade em 

defesa dos direitos da criança e do adolescente, articulando a esfera governamental e a social.  

Através da consulta à Lei no. 10.501 de 17 de outubro de 1991, (que dispõe sobre a 

política estadual dos direitos da criança e do adolescente e cria o Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente), ao Regimento interno do CEDCA-MG e às 

Atribuições da Secretaria Executiva do CEDCA-MG, pode-se concluir que “é função do 

CEDCA-MG zelar pela integração dos órgãos estaduais responsáveis pela execução da 

política estadual de direitos da criança e do adolescente e pela busca de cooperação de 

entidades não governamentais.” (Lei nº 10.501 apud SILVA, 2014, p. 100, 101) 

Quanto à natureza, pode-se dizer que o CEDCA-MG é um órgão deliberativo e 

controlador das políticas e das ações da criança e do adolescente em Minas Gerais. Quanto à 

sua composição, segue os mesmos parâmetros adotados no âmbito dos CDCA’s. As 
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composição conta com 10 representantes do poder público e 10 da sociedade civil, escolhidos 

a cada 3 anos por eleição num prazo de 30 dias antes da posse do novo Conselho. (SILVA, 

2004) 

Segundo Silva (2004), cabe à Secretaria Executiva a parte funcional do Conselho e as 

deliberações da agenda de trabalho, que fazem a interface com os Conselhos Municipais, as 

ONG’s e outras organizações governamentais que estejam envolvidas. A partir dessas 

atribuições, a Secretaria Executiva tem ainda a função de coordenar os fluxos de informações 

internas, a supervisão das áreas administrativas e organização do ambiente de trabalho, 

criando programas operacionais, gerenciamentos gerais e aquisições de bens e serviços, além 

do atendimento ao público externo.  

A secretaria executiva também cumpre com o papel de gerenciamento das atividades 

internas, como transcrição de atas, emissão de correspondências, elaboração de relatórios, 

entre outras atividades administrativas. (SILVA, 2004)  

Todos os projetos de atendimento, oriundos das ONG’s e prefeituras, que pleiteiam 

financiamento com recursos do FIA são objeto de analise pelas Comissões Temáticas e 

aprovados pela plenária do CEDCA. Os projetos são selecionados por meio de Edital e, após a 

publicação da aprovação, os projetos atualizados devem ser novamente submetidos ao 

CEDCA, por meio da analise das Comissões de Legislação e Normas, Orçamento e Finanças 

e da Comissão Temática. O acompanhamento da execução orçamentária e financeira do FIA é 

realizado pela Comissão de Orçamento e Finanças do referido Conselho Estadual. 

(CONSELHO, 2018).  

No próximo capítulo o FIA (em especial o FIA/MG) será estudado, desde sua 

regulação legal, passando por seus funcionamentos em captação de recursos e ainda no acesso 

à tais recursos.  
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5 O FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM MINAS GERAIS 

5.1 A Estruturação do Fundo Segundo a Legislação 

 

Os Fundos para a Infância e Adolescência são fundos especiais conforme conceitua a 

Lei Federal 4320/64, art. 71, sendo "produto de receitas especificadas que, por lei, se 

vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada à adoção de normas 

peculiares de aplicação". (BRASIL, 1964).  Os recursos públicos na autonomia de projeto e 

no enquadramento de investimento em função específica estarão definidos como programação 

especial, e esses recursos desvinculados do Orçamento são caracterizados como Fundos 

Especiais. (SILVA, SARMENTO, 2009)  

O FIA tem como objetivo o repasse de recursos e a oferta de financiamento para 

programas de atendimento à Criança e ao Adolescente. O Fundo não possui personalidade 

jurídica e tem natureza contábil. (MEDEIROS, 2016) 

Os Fundos para a Infância e a Adolescência (FIAs) são fundos públicos instituídos nas 

três esferas de governo (municipal, estadual e federal) e geridos pelos Conselhos de Direitos 

da Criança e Adolescente que são formados por representantes da sociedade civil e poder 

público. Sua existência e manutenção são diretrizes da política de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 

Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990).  

O FIA, em Minas Gerais, criado em 1994, tem por sustentação legal:  

a) o art. 88, inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

 

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: 

[...]II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança 

e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, 

assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 

representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; 

III - criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização 

político-administrativa;  

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 

respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; [...] (BRASIL, 1990) 

 

b) a Lei Estadual 11397, de 06/01/1994, que cria o FIA/MG:  
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Art. 1º - Fica criado o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -, destinado a 

repassar recursos e a oferecer financiamento para programas de atendimento à 

criança e ao adolescente. (MINAS GERAIS. 1994) 

 

c) e a Lei Estadual 10501, de 17/10/1991que cria o Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/MG: 

 

Art. 6º - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado do Trabalho e 

Ação Social, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, como 

órgão deliberativo e controlador das políticas e das ações em todos os níveis de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente. (MINAS GERAIS 1991) 

 

Os Fundos Para Infância e Adolescência das diversas esferas (municipais, estaduais e 

nacionais) foram constituídos para gerir os recursos captados através das doações dos 

contribuintes do imposto de renda. Os recursos captados serão destinados aos projetos 

assistenciais voltados à criança e ao adolescente exclusivamente. 

O artigo 3º da Lei Estadual 11.397/94 discorre sobre os recursos do FIA/MG, que são 

dotações do orçamento Estadual, provenientes do CONANDA, provenientes de multas, 

recursos destinados, resultados de aplicações financeiras, entre outros.  

 

Art. 3º - São recursos do FIA: 

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos adicionais; 

II - os provenientes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

III - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados que lhe forem destinados; 

IV - os provenientes de multas decorrentes de condenações civis ou de imposição de 

penalidades administrativas previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 

1990; 

V - os resultados de aplicações financeiras das disponibilidades temporárias; 

VI - outros recursos. (MINAS GERAIS, 1994) 

 

Os recursos do FIA são aplicados por meio dos projetos executados por entidades que 

tenham como finalidade a promoção de políticas de atendimento aos direitos das crianças e 

dos adolescentes, de acordo com o artigo 4° da lei 11.397/94:  

 

O FIA de natureza e individuação contábeis, com duração indeterminada, destina-se 

a repassar recursos e a oferecer financiamentos para: 

I - programas de proteção especial à criança e ao adolescente expostos a situação de 

risco pessoal e social, cujas necessidades de atendimento ultrapassem o âmbito de 

atuação das políticas sociais básicas e assistenciais; 
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II - projetos necessários à elaboração e à implementação do Plano Estadual de 

Proteção Especial à Criança e ao Adolescente, principalmente os de pesquisa, de 

estudo e de capacitação de recursos humanos; 

III - projetos de divulgação de ações de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente; 

IV - construção, reforma, ampliação e aquisição de imóveis, bem como aquisição de 

material permanente, necessárias à implementação das ações do Plano Estadual de 

Proteção Especial à Criança e ao Adolescente. 

V - concessão de bolsas de trabalho educativo, no âmbito do Programa de Trabalho 

Educativo, nos termos da Lei nº 12.367, de 28 de novembro de 1996, e legislação 

complementar. (MINAS GERAIS, 1994) 

 

Por isso, todos os projetos devem ser aprovados pelo Conselho dos Direitos da Criança 

e do Adolescente que se aplicar, sendo municipal, estadual ou nacional. De acordo com o 

artigo 5º da Lei 11.397/94:  

 

Art. 5º - São condições para a obtenção de financiamento ou de repasse de recursos 

do FIA: 

(...) Parágrafo único - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente definirá os projetos que terão preferência na liberação dos recursos do 

fundo, bem como os critérios para a concessão e a obtenção de bolsa de trabalho 

educativo, aprovadas anualmente, com base na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

(MINAS GERAIS, 1994) 

 

Para maior entendimento sobre a origem dos recursos do FIA, as formas de captação 

dos recursos do FIA serão estudadas a seguir.  

 

5.2 A Captação de Recursos  

 

O FIA como um fundo especial de recursos depende de recursos para o repasse e 

financiamento de politicas públicas, de modo a cumprir com seus objetivos. Portanto, deve-se 

entender de onde vêm tais recursos, como são captadas e reguladas as doações de pessoas 

físicas, pessoas jurídicas e doações livres, sem a dedução no Imposto de Renda.  

Podem ocorrer doações ao fundo de qualquer valor, porém sem serem deduzidas do 

imposto de renda a pagar. A destinação de parte do Imposto de Renda, como doação, por 

pessoas físicas e jurídicas, é uma importante fonte de recursos para o FIA, podendo esta ser 

feita por qualquer pessoa ou entidade, segundo as determinadas regulações. Segundo 

Medeiros:  
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Fique claro que o contribuinte não terá nenhuma vantagem financeira, pois o valor 

do tributo será pago de qualquer maneira. O que vai mudar é que, com a doação, 

uma parte desse tributo ficará no município para o financiamento das ações 

destinadas à infância e  adolescência e o restante será recolhido em favor da União. 

As pessoas físicas podem deduzir até 6% do Imposto de Renda devido. Para as 

pessoas jurídicas, a dedução é de até 1% do Imposto de Renda devido. 

(MEDEIROS, 2016, p. 22) 

 

Todo cidadão que faz Declaração do Imposto de Renda pode contribuir, tanto aquele 

que recebe a restituição quanto aquele paga parte do imposto devido após a declaração.  

O Art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 dispõe que: 

 

Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, 

sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes 

limites:  

I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas 

jurídicas tributadas com base no lucro real;  

II - 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na 

Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no art. 22 da Lei no 9.532, de 10 

de dezembro de 1997.   (BRASIL, 1990) 

 

Os contribuintes do Imposto de Renda poderão deduzir um percentual do imposto 

devido e destiná-lo como doação ao Fundo de Infância e Adolescência, desde que, se forem 

pessoas jurídicas doem apenas aquelas optantes pela tributação com base no lucro real e se 

forem pessoas físicas, doem apenas aquelas optantes pela entrega da declaração completa.  

No que diz respeito a doações realizadas por pessoas físicas (PF) o Decreto nº 3.000 

de 26 de março de 1999, Art. 87, inciso I, dispõe que do imposto apurado, poderão ser 

deduzidos “as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, 

Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente”. (BRASIL, 1999). No mesmo 

Art. 87, § 1º, regulamenta o percentual máximo de dedução, que diz: “a soma das deduções a 

que se referem os incisos I a III fica limitada a seis por cento do valor do imposto devido, não 

sendo aplicáveis limites específicos a quaisquer dessas deduções”. (BRASIL, 1999)  

O valor destinado ao FIA é, portanto, abatido do imposto de renda a pagar. Se a pessoa 

tiver imposto a restituir, o valor destinado ao FIA também será restituído. É importante 

lembrar que a dedução dos valores destinados ao FIA não prejudica outras deduções, como 

aquelas relativas a dependentes, saúde, educação e pensão alimentícia.  
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A Instrução Normativa SRF nº 1.311, de 28 de dezembro de 2012, em seu Art. 2º, § 

único dispõe sobre as deduções da Pessoa Física e sua necessidade de comprovação: 

 

A pessoa física pode deduzir do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual a 

que se refere o art. 54 as doações feitas em espécie ou em bens, no ano-calendário 

anterior à referida declaração, aos Fundos Nacional, estaduais, distrital e municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

As importâncias deduzidas a título de doações sujeitam-se à comprovação, por meio 

de documentos emitidos pelos conselhos gestores dos respectivos fundos. (BRASIL, 

2012) 

 

A comprovação necessária imposta pela Instrução Normativa nº 1.311/2012, em seu 

Art. 49-D, deverá ser emitida pelos órgãos responsáveis pela administração das contas do 

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente em favor ao doador. Em Minas Gerais, é 

necessária a solicitação de um recibo ao CEDCA, após a doação. 

Ainda segundo a Instrução Normativa nº 1.311/2012, Art. 4º, o comprovante de 

doação deverá conter: “o número de ordem; o nome, o número de inscrição no Cadastro das 

Pessoas Jurídicas (CNPJ) e o endereço do emitente; o nome, número de Inscrição no Cadastro 

de Pessoas Físicas (CPF) do doador; a data da doação e o valor recebido”. (BRASIL, 2012)  

Quando se trata de pessoas jurídicas, a regulamentação encontra-se no Art. 1º do 

Decreto nº 794 de 05 de abril de 1993, onde especifica que “o limite máximo de dedução do 

Imposto de Renda devido na apuração mensal das pessoas jurídicas, correspondente ao total 

das doações efetuadas no mês, é fixado em um por cento”. (BRASIL, 1993) 

Ainda com relação às deduções de pessoas jurídicas o Art. 11, § 1º, da Instrução 

Normativa RFB nº 267, de 23 de dezembro de 2002, dispõe que: 

 

A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido em cada período de apuração o 

total das doações efetuadas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

nacional, estaduais ou municipais - devidamente comprovadas, vedada a dedução 

como despesa operacional. 

A dedução está limitada a um por cento do imposto devido em cada período de 

apuração. (BRASIL, 2002) 

 

Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente de todas as esferas, que são os 

órgãos responsáveis pela gestão das contas dos fundos, ficarão encarregados de informar a 
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Receita Federal todas as doações recebidas, obedecendo ao prazo estipulado no Art. 6º, § 1º 

da Instrução Normativa nº 1.311/2012 que dispõe: 

 

Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente deverão informar anualmente à RFB os dados relativos ao 

valor das doações recebidas identificando número de inscrição no CPF, valor doado 

e especificando se a doação foi em espécie ou em bens, nos termos do art. 57. 

(BRASIL, 2012) 

 

Além destas, podem ocorrer doações de qualquer valor, porém sem serem deduzidas 

do imposto de renda a pagar. Estas doações não passam por regulamentações especificas.   

Os contribuintes também podem indicar para qual projeto a sua doação deverá ser 

destinada, o que é chamado de doação casada. Dessa forma, os doadores podem ser 

beneficiados com a dedução fiscal ao mesmo tempo em que podem acompanhar e fiscalizar 

de perto a aplicação dos recursos doados de uma forma mais transparente, o que traduz a 

cidadania fiscal
4
. 

As receitas do FIA em minas Gerais, segundo o Art. 6° da resolução Nº. 32, de 28 de 

abril de 2011, do CEDCA/MG incluem dotações orçamentarias anuais do estado, recursos do 

CONANDA, recursos advindos de transferências de receitas entre entes federativos, doações 

de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, destinação de receitas deduzíveis do Imposto de 

Renda, contribuições de governos estrangeiros ou organismos internacionais, resultantes de 

aplicações financeiras, provenientes de multas, concursos e auxílios, superávit de quaisquer 

naturezas, entre outros, especificados na lei:  

O FIA tem como receitas: 

 
I - dotação destinada por consignação anual no orçamento do Estado; 

II - recursos provenientes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, na conformidade do artigo 10 da Resolução n° 137 do Conanda, de 21 

de janeiro de 2010; 

III - recursos públicos que lhes forem destinados, por meio de transferências entre 

Entes Federativos, desde que previstos na legislação específica; 

                                                 

 

4
 A cidadania fiscal é o exercício, pelo cidadão, do direito de ser adequadamente informado sobre a 

origem e aplicação dos recursos públicos, fiscalizando a transformação dos tributos pagos em obras e serviços de 

qualidade. (Transparência MG).  
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IV - doações de pessoas jurídicas ou físicas composta por bens materiais (imóveis e 

móveis), recursos financeiros ou outros legados; 

V - destinações de receitas dedutíveis do Imposto de Renda - IR, como incentivos 

fiscais, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, no Decreto 40.404, de 

11 de junho de 1990 e demais legislações pertinentes; 

VI - contribuições de governos estrangeiros e de organismos internacionais 

multilaterais, na conformidade do parágrafo único do artigo 52 - A da lei 8069/90; 

VII - resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação 

pertinente; 

VIII - recursos provenientes de multas, concursos de prognósticos, auxílios, 

contribuições e legados, nos termos da legislação vigente; 

IX – superávit de quaisquer naturezas, em especial acerca de recursos de exercícios 

anteriores, ou decorrente de arrecadação superior às previsões orçamentárias 

realizadas; 

X – outros recursos, na forma da lei. (CONSELHO, 2011) 

 

As condições de acesso ao FIA são previstas e regulamentadas por meio de Leis, que 

serão estudadas a seguir. 

 

5.3 Como acessar o Fundo Para Infância e Adolescência em Minas Gerais 

 

Neste tópico, serão exploradas as formas pelas quais os recursos do FIA são 

repassados, quais os requisitos para o acesso a tais recursos e quais os critérios para a seleção 

dos projetos que terão acesso ao fundo. 

Os possíveis beneficiários do fundo estão descritos na Lei 11397, de 06/01/1994, 

sendo eles as entidades e os órgãos públicos, das esferas municipais e estaduais, responsáveis 

pelo atendimento à criança e ao adolescente, e as entidades não governamentais, que segundo 

as regulamentações previstas na lei atendem às crianças e aos adolescentes: 

 

Art. 2º - Poderão ser beneficiários dos recursos do FIA: 

I - as entidades e os órgãos públicos estaduais e municipais responsáveis pela 

execução de programas de atendimento à criança e ao adolescente; 

II - as entidades não governamentais, legalmente constituídas, sem fins lucrativos, 

comprovadamente de utilidade pública, voltadas para o atendimento da criança e do 

adolescente e com área de atuação no Estado. (MINAS GERAIS, 1994) 

 

A Resolução de N°32 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Minas Gerais (CEDCA/MG) dispõe em seu Art. 18°, sobre as condições para que uma 

entidade tenha acesso aos recursos do FIA, onde suas ações devem ser voltadas para o 
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atendimento e garantia dos direitos da criança e do adolescente, e cumprir com as exigências 

da lei no que tange às comprovações e condições dos recursos: 

 

Art. 18 - A aplicação dos recursos do FIA, deliberada pelo CEDCA/MG através do 

Plano de Aplicação, deverá ser destinada exclusivamente para o financiamento de 

ações governamentais e não-governamentais desenvolvidas no território de Minas 

Gerais e voltadas às políticas de atendimento e garantia dos direitos da criança e do 

adolescente. 

§ 1º A utilização dos recursos do FIA para financiar projetos e ações, priorizados 

nos programas contemplados ou não no Plano de Aplicação, será objeto de edital 

publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, no qual deverão constar prioridades, 

critérios, informações, especificidades e pressupostos legais necessários à concessão 

do financiamento, respeitadas as normas desta Resolução. 

§ 2º Nenhuma entidade ou programa poderá obter recursos do FIA sem 

comprovação do registro ou da inscrição de programa exigidos nos artigos 90 e 91 

do Estatuto da Criança e do Adolescente e de outros pressupostos legais para o 

convênio estadual. 

§ 3º As entidades beneficiadas com financiamento do FIA deverão manter as 

condições de habilitação, utilização e prestação de contas dos recursos, sob pena de 

devolução dos valores recebidos, sem prejuízo das demais sanções legais.  

§ 4° As entidades sociais e os órgãos públicos comprovarão a utilização dos recursos 

recebidos e aplicados, nos termos de convênio ou parceria, observadas as exigências 

da legislação e normas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

(CONSELHO, 2011) 

 

Para que as entidades previstas tenham acesso ao fundo, existem certos requisitos, 

dispostos no Art. 5° da Lei 11397, de 06/01/1994, que incluem o cumprimento de critérios 

para a elaboração do Plano de Trabalho dos projetos e da comprovação de atendimento dos 

requisitos legais aplicáveis:  

 

Art. 5º - São condições para a obtenção de financiamento ou de repasse de recursos 

do FIA: 

I - a apresentação de plano de trabalho, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e por este aprovado; 

II - a comprovação de atendimento dos requisitos legais referentes à constituição e à 

regulamentação do órgão ou da entidade candidato a beneficiário do fundo, devendo 

as entidades não governamentais apresentar, ainda, o atestado de funcionamento 

atualizado, conforme legislação aplicável; 

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente definirá os projetos que terão preferência na liberação dos recursos do 

fundo, bem como os critérios para a concessão e a obtenção de bolsa de trabalho 

educativo, aprovadas anualmente, com base na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

(MINAS GERAIS, 1994) 

 

As entidades sem fins lucrativos com interesse no recebimento dos recursos do fundo 

deverão estar previamente cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
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Adolescente e deverão desenvolver algum projeto voltado à criança e o adolescente, conforme 

determina o Art. 90, § 1º, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente): 

 

As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de 

seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste 

artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual 

manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao 

Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. (BRASIL, 1990) 

 

Sobre a autorização para captação de recursos financeiros em nome do Conselho em 

Minas Gerais, ou seja, para o acesso aos recursos do fundo, a Resolução Nº 32/2011 discorre 

em seu Art. 11: 

 

Art. 11 - A autorização para captar recursos financeiros em nome do CEDCA/MG 

somente poderá ser concedida mediante solicitação da pessoa jurídica, acompanhada 

de Plano de Ação detalhado do projeto, no qual será aplicado recurso captado, 

observados os percentuais regulamentares. 

§ 1º Os requerentes que, por qualquer motivo, não apresentarem seu plano de 

trabalho dentro da prioridade estabelecida pelo CEDCA/MG ou não atenderem aos 

pressupostos exigidos para firmar convênio de repasse com o Estado, no prazo de 

até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do depósito, perderão o direito ao 

recurso, devendo o produto arrecadado ser aplicado na universalidade da política 

estadual de atendimento à criança e ao adolescente. (CONSELHO, 2011) 

 

As entidades sem fins lucrativos para atuarem na área de atendimento à criança e o 

adolescente deverá proceder ao cadastro junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente do Município, bem como os seus projetos propostos. Os registros junto aos 

Conselhos terão a validade de quatro anos, conforme determina o § 2º, do Art. 91, da Lei nº 

8.069/1990 e o art. 90, § 3º, estabelece que seus projetos sejam reavaliados de dois em dois 

anos para verificação de resultados.  

 

§ 3o Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada 2 (dois) anos, 

constituindo-se critérios para renovação da autorização de funcionamento: 

I - o efetivo respeito às regras e princípios desta Lei, bem como às resoluções 

relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de 

Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis;  

II - a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho 

Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude; 

III - em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão 

considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à 

família substituta, conforme o caso.            
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[...]§ 2o O registro terá validade máxima de 4 (quatro) anos, cabendo ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o 

cabimento de sua renovação, observado o disposto no § 1o deste artigo. (BRASIL, 

1990) 

 

Os recursos serão destinados através do município, conforme determina a Lei nº 

8.069/1990, art. 90, § 2º, ao qual a entidade tomadora dos recursos ficará obrigada a prestar 

contas conforme legislação específica de cada município e ou estado. As doações realizadas 

em espécie deverão ser depositadas em contas bancárias específicas, constituídas por banco 

público, em instituições financeiras públicas, controladas pelo Município que terá 

responsabilidade de fiscalizar seus desembolsos.  

 

§ 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. 4o desta Lei.  (BRASIL, 1990) 

 

O Art. 260C, § único, da Lei Federal nº 12.594 de 18 de janeiro de 2012, dispõe: “As 

doações de que trata o art. 260 desta Lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens. As 

doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica, em instituição 

financeira pública, vinculadas aos respectivos fundos de que trata o art. 260”. (BRASIL, 

2012) 

Após o final da campanha de arrecadação, o Município efetuará os repasses 

financeiros por transferências voluntárias, onde as entidades beneficiadas com os recursos do 

Fundo para Infância e Adolescência (FIA) deverão prestar contas do montante recebido ao 

Município que é o órgão repassador e a prestação de contas deverá obedecer às normativas 

vigentes quanto ao assunto. 

A obrigatoriedade da prestação de contas se encontra estampada na Constituição 

Brasileira, onde toda pessoa física ou jurídica deverá efetuar a prestação de contas de todo 

recurso público tomado, de natureza pecuniária, o Art. 70, § único, da Constituição, dispõe:  

 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária. (BRASIL, 1988) 
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O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, em sua 

Resolução nº 137/2010-CONANDA, Art. 22, reforça a necessidade da prestação de contas, 

conforme segue: 

 

Os recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente utilizados para o 

financiamento, total ou parcial, de projetos desenvolvidos por entidades 

governamentais ou não governamentais devem estar sujeitos à prestação de contas 

de gestão aos órgãos de controle interno do Poder Executivo e aos Conselhos de 

Direitos, bem como ao controle externo por parte do Poder Legislativo, do Tribunal 

de Contas e do Ministério Público. (CONSELHO, 2010) 

 

Considerando que os recursos arrecadados do FIA, é de todo contribuinte que efetuou 

a doação, logo, a prestação de contas se torna obrigatória, uma vez que o recurso deve ser 

fiscalizado pelo Poder Executivo em parceria com os Conselhos e também por demais órgãos 

públicos, tais como: Poder Legislativo, Tribunal de Contas e Ministério Público. 

Segundo o Art. 13 da resolução n°32 do CEDCAMG: 

 

A definição quanto à utilização dos recursos do FIA compete única e 

exclusivamente ao CEDCA/MG, e deverá ser realizada, obrigatoriamente, com 

fundamento no Plano de Ação e no Plano de Aplicação, observando-se o percentual 

da reserva legal previsto no § 1º, do art. 6º desta resolução. (CONSELHO, 2011) 

 

A partir das condições descritas acima, as instituições podem acessar o fundo e 

financiar as políticas para o atendimento da criança e do adolescente. Cabe, portanto, a 

escolha, pelo conselho (CEDCA), dos projetos a serem executados.  

Espera-se que esse fundo seja acessado por regiões que tenham necessidades mais 

intensas de políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente. Com o objetivo de 

verificar quais seriam essas regiões, utilizou-se das definições e dos indicadores das condições 

de vulnerabilidade infanto-juvenis, a serem estudados no próximo capítulo.  
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6. VULNERABILIDADE INFANTO-JUVENIL 

 

Como o FIA tem por objetivo o financiamento de projetos que melhorem as condições 

de crianças e adolescentes no território em que se insere, e podendo este ser acessado por 

instituições que tem o propósito de intervir em condições infanto-juvenis de vulnerabilidade, 

tem-se o objetivo de investigar quais são as condições que caracterizam uma criança e 

adolescente como “vulneráveis” e dessa forma, se tornando público alvo do FIA e dos 

projetos que esse possibilita.  Neste capitulo, busca-se entender o que pode ser caracterizado 

como “vulnerabilidade” e ainda, entender como estas condições se encontram distribuídas no 

território mineiro.  

 

6.1. Como definir “Vulnerabilidade”? 

 

Como visto no capítulo 4 Histórico das políticas para Crianças e Adolescentes no 

Brasil, e especial no tópico 4.2 O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA trata das 

necessidades básicas e direitos fundamentais das crianças e adolescentes. A partir dessas 

definições, assume-se que as crianças e adolescentes que não tem acesso a estas necessidades 

e direitos se encontram em situação de vulnerabilidade. 

As crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social são 

aquelas que vivem negativamente as consequências das desigualdades sociais; da pobreza e 

da exclusão social; da falta de vínculos afetivos na família e nos demais espaços de 

socialização; da passagem abrupta da infância à vida adulta; da falta de acesso à educação, 

trabalho, saúde, lazer, alimentação e cultura; da falta de recursos materiais mínimos para 

sobrevivência; da inserção precoce no mundo do trabalho; da falta de perspectivas de entrada 

no mercado formal de trabalho; da entrada em trabalhos desqualificados; da exploração do 

trabalho infantil; da falta de perspectivas profissionais e projetos para o futuro; do alto índice 

de reprovação e/ou evasão escolar; da oferta de integração ao consumo de drogas e de bens, 

ao uso de armas, ao tráfico de drogas. (ABRAMOVAY, CASTRO, PINHEIRO, LIMA, 

MARTINELLI, 2002) 
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Segundo Pereira (2017): 

 

As relações em contexto de vulnerabilidade social geram crianças, adolescentes e 

famílias passivas e dependentes, com a auto-estima consideravelmente 

comprometida. Estes jovens e suas famílias introjetam como atributos negativos 

pessoais as falhas próprias de sua condição histórico-social. De forma circular e 

quase inevitável, este ciclo se instala reforçando-se a condição de miséria, não só no 

nível material, como no nível afetivo. As pessoas, desde muito jovens, percebem-se 

como inferiores, incapazes, desvalorizadas, sem o reconhecimento social mínimo 

que as faça crer em seu próprio potencial como ser humano. (PEREIRA, 2017, p. 2) 

 

Com base nos instrumentos dispostos, pode-se definir que crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade são aqueles que não têm todos os seus direitos garantidos, renda 

insuficiente e ainda, dando um destaque no papel da família na garantia de tais direitos. 

Diante disso, utilizar-se-á dos indicadores de vulnerabilidade social do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, que incluem educação, trabalho e renda, e indicadores 

das crianças e jovens e famílias brasileiras, para a análise da vulnerabilidade infanto-juvenil 

mineira, através do mapeamento da vulnerabilidade em Minas Gerais.  

 

6.2 Mapeamento da vulnerabilidade infanto-juvenil em Minas Gerais, por Territórios de 

Desenvolvimento   

 

Dos indicadores de Vulnerabilidade do Atlas de Desenvolvimento Humano, foram 

selecionados aqueles que se relacionam diretamente com a vulnerabilidade Infanto-Juvenil
5
, e 

a partir desses, cria-se o mapeamento da vulnerabilidade infanto-juvenil em Minas Gerais. Os 

dados são do ano de 2010, já que os índices são calculados com base no censo demográfico.  

A escolha de o estudo ser realizado por Território de Desenvolvimento econômico e 

social veio pela diretriz governamental de atuação, encontrada no PMDI de 2015, vigente no 

momento da realização do presente trabalho. São 17 (dezessete) territórios, definidos pelo 

Decreto nº 46.774 de 9 de julho de 2015. São eles: Noroeste, Norte, Médio e Baixo 

Jequitinhonha, Mucuri, Alto Jequitinhonha, Central, Vale do Rio Doce, Vale do Aço, 

                                                 

 

5
 Para verificar todos os indicadores de vulnerabilidade do ATLAS, consultar o Anexo 1. 
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Metropolitana, Oeste, Caparaó, Mata, Vertentes, Sul, Sudoeste, Triângulo Norte e Triângulo 

Sul.
6
 

Como pode ser visto no Quadro 1, além dos indicadores de vulnerabilidade do 

ATLAS, também foi selecionada a População Vulnerável de 15 a 24 anos, cuja porcentagem 

foi calculada para o estudo, baseada nos dados de população também do ATLAS. 
7
 

Quadro 1: Indicadores Selecionados Para o Estudo 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 

% de crianças em domicílios em que ninguém tem fundamental completo 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola 

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são 

vulneráveis, na população dessa faixa 

% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no total de 

mães chefes e com filho menor 

% de crianças extremamente pobres 

População Vulnerável de 15 a 24 anos (Cálculo da porcentagem) 
Fonte: Dados do ATLAS do Desenvolvimento Humano Elaboração Própria. 

Os dados utilizados são dados extraídos de forma eletrônica do site do Atlas de 

Desenvolvimento Humano e, trabalhados, para representarem os territórios, através de 

cálculos e planilhas. Passa-se então à análise de cada indicador.  

 

Porcentagem de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos (Por Território de 

Desenvolvimento) 

 

O indicador foi selecionado por representar uma tendência à maternidade precoce, 

entre crianças e adolescentes, o que pode indicar uma vulnerabilidade nas novas mães da 

sociedade, bem quanto uma possível situação de vulnerabilidade para estas crianças nascidas 

em lares jovens.  

                                                 

 

6
 A Relação dos Municípios por Territórios pode ser encontrada no Anexo 3.  

7
 Todos os Dados utilizados podem ser encontrados no Anexo 2 
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Segundo Fonseca, Araújo (2004) a gravidez na adolescência, entre muitas das 

dificuldades enfrentadas pelos jovens e por suas famílias, provoca também o receio, por parte 

da sociedade e das autoridades de saúde e de educação, quanto às consequências deste 

fenômeno para as jovens e para os seus filhos, podendo gerar o abandono da escola por estas 

jovens meninas, provocando uma ruptura no processo de desenvolvimento da família como 

um todo. 

A distribuição espacial do indicador pode ser verificada no Mapa 1:  

Mapa 1: Porcentagem de Mulheres de 10 a 17 anos que Tiveram Filhos (Por 

Território de Desenvolvimento) 

 

Para fins de comparação, em Minas Gerais, o indicador tem o valor de 2,13%, abaixo 

do valor para o Brasil, que é de 2,89%. Dessa forma, os territórios: Triangulo Norte (com 

3,049%), Norte (com 3,007%), Caparaó (com 2,970%), e Mucuri (com 2,912%), se 

encontram acima do valor geral para o país, e ainda, somados aos territórios Triangulo Sul 

Fonte: Dados ATLAS do Desenvolvimento Humano. Elaboração Própria. 
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(2,849%), Central (2,776%), Noroeste (2,497%), Vale Do Rio Doce (2,419%), Médio E 

Baixo Jequitinhonha (2,393%) e Sudoeste (2,185%), acima do valor estadual.  

Esse resultado não pode ser ignorado, já que 10 dos 17 territórios apresentam valores 

acima do valor encontrado para o estado de forma geral, e em números reais representa 

29.557 mães jovens, podendo significar crianças e adolescentes em situações familiares 

vulneráveis, tanto as meninas que se tornam mães ainda na infância, quanto para os recém-

nascidos que chegam a estas famílias. 

 

Porcentagem de crianças em domicílios em que ninguém tem fundamental completo (Por 

Território de Desenvolvimento) 

 

Como definido pelo ECA, a educação é uma etapa importante para a formação de uma 

criança e adolescente, além de ser um direito constitucional. Dessa forma, o indicador de 

proporção de crianças em domicílios em que ninguém possui ensino fundamental completo 

indica não só uma possível vulnerabilidade social e econômica das crianças em questão, mas 

também um histórico de fragilidade do ensino das crianças do passado.  

Segundo Woessmann (2004) ter o background educacional familiar gera fortes efeitos 

em relação ao desempenho dos estudantes, tanto na Europa quanto nos EUA, havendo uma 

diferença de desempenho entre os filhos de pais com a menor escolaridade e os de maior 

escolaridade. No Brasil, Riani e Rios-Neto (2008) examinaram os determinantes de 

desempenho escolar dos brasileiros no ensino fundamental e médio, considerando fatores 

como background familiar e estrutura escolar dos municípios. Os resultados evidenciaram que 

a escolaridade da mãe do estudante é um fator de grande impacto no desempenho desses, 

como também a infraestrutura escolar do município.  

Cabe aqui dizer, que com o histórico de precariedade no ensino, o Estado deve agir de 

forma a quebrar o ciclo da não educação. Em Minas Gerais, os Territórios que se destacam, de 

forma negativa, são: Médio e Baixo Jequitinhonha (49,792%), Mucuri (com 45,796%), e Alto 

Jequitinhonha (com 44,502%). Os índices apresentam valores altos, o que indica um processo 

que deve ganhar atenção do Estado.   
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O valor encontrado para o estado de forma geral é de 30,52%, pouco acima do valor 

encontrado para o Brasil, de 30,39%. A realidade encontrada é de que 11 dos 17 territórios 

apresentam valores acima dos valores estaduais e brasileiro.  Posteriormente será estudado 

mais sobre a educação no estado, nos próximos indicadores.  

Para melhor visualização da situação de vulnerabilidade sendo discutida, observa-se o 

Mapa 2 a seguir. 

Mapa 2: Porcentagem de crianças em domicílios em que ninguém tem fundamental 

completo (Por Território de Desenvolvimento) 

Fonte: Dados ATLAS do Desenvolvimento Humano. Elaboração Própria. 
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Porcentagem de crianças de 0 a 5 anos fora da escola (Por Território de Desenvolvimento) 

 

A educação é, segundo a Unesco (2002): “é considerada o principal instrumento para a 

elevação dos níveis de capital humano e para promover o bem-estar de jovens e 

adolescentes”. A entrada das crianças no ensino infantil é obrigatória a partir dos 4 anos de 

idade. Porém, antes dos 4 anos a criança pode estar inserida nas creches. Observa-se no Mapa 

3 a seguir a situação em Minas Gerais.  

Mapa 3: Porcentagem de Crianças de 0 a 5 anos fora da Escola (Por Território de 

Desenvolvimento) 

 

Fonte: Dados do ATLAS de Desenvolvimento Humano. Elaboração Própria  

O índice sobre a porcentagem de crianças entre 0 e 5 anos fora da escola apresenta 

valores altos, com 11 dos 17 territórios apresentando valores acima do valor encontrado para 
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Minas Gerais, e 14 acima do valor encontrado para o Brasil. Isso pode indicar uma falta de 

estrutura de creches e ensino infantil.  

 Os Territórios que se destacam no indicador são: Mucuri (com 74,080%), Médio e 

Baixo Jequitinhonha (com 67,210%), Vale do Rio Doce (com 66,632%), Caparaó (com 

66,033%) e Noroeste (com 65,199%).  

 

 

Porcentagem de crianças de 6 a 14 fora da escola (Por Território de Desenvolvimento) 

 

A idade de 6 a 14 anos é a idade onde todas as crianças deveriam estar matriculadas (e 

frequentando) as escolas. Dessa forma, qualquer número abaixo da totalidade indica uma 

falha.  

O indicador foi selecionado considerando-se que a educação é um dos pilares da rede 

de serviços de atenção brasileira (ver Figura 1), além de ser um direito, previsto 

constitucionalmente e ressaltado pelo ECA.  

A educação também pode ser considerada como “Capital Social”. Neves, et al (2007) 

concluem que o capital social vem  da capacidade de um  grupo de agir em prol da 

maximização da satisfação do interesse coletivo, ou a uma eficiência coletiva. O capital social 

tem três funções básicas: fonte de controle social, fonte de apoio familiar e fonte de benefícios 

através de redes extrafamiliares. (PORTES, 2000)  

A educação pode ser entendida nas três funções citadas. Como controle social ao se 

manter controle de presença das crianças na escola, como suporte familiar, pela importância 

do background familiar na educação (como visto no indicador “Porcentagem de crianças em 

domicílios em que ninguém tem fundamental completo”), e ainda como fonte de benefícios 

individuais, que podem ser vistos como recursos potenciais. (NEVES, et al, 2007) 

No Brasil, para o índice “Porcentagem de crianças de 6 a 14 fora da escola” o valor 

encontrado é de 3,31%, e em Minas Gerais de 2,46%, média abaixo da verificada no Brasil.  

A distribuição espacial do indicador no estado de Minas Gerais, juntamente com os 

valores para cada Território de Desenvolvimento, podem ser observados no Mapa 4:  
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Mapa 4: Porcentagem de crianças de 6 a 14 fora da escola (Por Território de 

Desenvolvimento) 

Fonte: Dados do ATLAS de Desenvolvimento Humano. Elaboração Própria. 

Os territórios que possuem maior proporção de crianças e adolescentes entre 6 e 14 

anos fora das escolas são: Mucuri (com 3,567%) e  Médio e Baixo Jequitinhonha (com 

3,085%). Apenas um território (Mucuri) apresenta valor acima do brasileiro, e nove 

apresentam valores acima do mineiro.  

 

Porcentagem de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são vulneráveis, 

na população dessa faixa (Por Território de Desenvolvimento) 

 

O indicador em questão considera a não presença tanto na escola quanto no mercado 

de trabalho para a população da faixa de 15 a 24 anos, e assim os considera vulneráveis. 

Define-se como vulnerável à pobreza a pessoa que mora em domicílio com renda per capita 
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inferior a 1/2 salário mínimo de agosto de 2010. São considerados apenas os domicílios 

particulares permanentes. (ATLAS, 2010). 

No Mapa 5 pode-se visualizar, em Minas Gerais, a distribuição territorial do indicador.   

Mapa 5: Porcentagem de Pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são 

vulneráveis, na população dessa faixa (Por Território de Desenvolvimento) 

Fonte: Dados do ATLAS de Desenvolvimento Humano. Elaboração Própria. 

Embora o ECA defina adolescentes como as pessoas de 12 anos completos até 18 anos 

incompletos, existe uma discussão sobre a consideração da adolescência ate os 24 anos. No 

índice do Atlas do Desenvolvimento Humano, temos o indicador que considera as idades de 

15 a 24 anos como um delimitador de um grupo. 

Segundo Sayer et al. (2018) A adolescência engloba além de elementos de 

crescimento biológico, importantes transições de papéis sociais, os quais mudaram no século 

passado, com a puberdade precoce e atrasos no tempo de transições de papéis, (como a 

conclusão da educação, casamento e paternidade), o período de transição da infância para a 
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idade adulta agora ocupa uma parte maior do curso de vida. Uma definição mais ampla e 

inclusiva da adolescência, portanto, se torna essencial para o enquadramento adequado do 

desenvolvimento de leis, políticas sociais e sistemas de serviços. A partir dessas ideias, se 

propõe a mudança da definição de Adolescência, em vez de 12 a 19 anos de idade, para 10 a 

24 anos.  

Os territórios que se destacam negativamente neste indicador são: Médio e Baixo 

Jequitinhonha, Norte, Mucuri, Vale do Rio Doce e Alto Jequitinhonha. No total, nove 

territórios apresentam valores acima da média do estado, sendo sete destes, acima também da 

média brasileira. Neste indicador tem-se uma amplitude muito grande entre o território de 

maior índice (Médio e Baixo Jequitinhonha, com 20,547%) e o de menor índice (Triângulo 

Sul, com 5,411%), o que demonstra uma grande desigualdade territorial no estado.  

 

Porcentagem de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no total de mães 

chefes e com filho menor (Por Território de Desenvolvimento) 

 

O número de mães chefes de família sem ensino fundamental pode significar uma 

condição socioeconômica vulnerável, ainda com os filhos menores, que demandam maiores 

gastos, e não contribuem economicamente para a renda, a renda familiar é possivelmente 

baixa, o que pode agravar a vulnerabilidade infanto-juvenil. Como visto no indicador sobre a 

porcentagem de crianças em domicílios em que ninguém tem fundamental completo, o 

Background educacional familiar tem grandes impactos na educação das crianças,  

Como ilustra o mapa 6 a seguir, no estado de Minas Gerais, o indicador se configura 

territorialmente da seguinte forma:  
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Mapa 6: Porcentagem de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no 

total de mães chefes e com filho menor (Por Território de Desenvolvimento) 

Fonte: Dados do ATLAS de Desenvolvimento Humano. Elaboração Própria. 

Se destacam negativamente os territórios Triângulo Sul (com 70,361%), 

Metropolitano (com 63,456%), e Noroeste (com 60,108%). Percebe-se uma desigualdade 

significativa entre os territórios mineiros, onde o índice mais alto (Triângulo Sul) é de 

70,361% e o mais baixo (Triângulo Norte) de 44,562%. Vale aqui observar que o menor valor 

encontrado ainda é um valor acima da média brasileira.  

 

Porcentagem de População vulnerável de 15 a 24 anos, entre a População dessa Faixa (Por 

Território de Desenvolvimento) 

 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano (2010), define-se como vulnerável à 

pobreza a pessoa que mora em domicílio com renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo 
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de agosto de 2010. São considerados apenas os domicílios particulares permanentes. A 

vulnerabilidade definida pelo Atlas de Desenvolvimento Humano foi estudada da seguinte 

forma em Minas Gerais, como demonstra o Mapa 7 a seguir.  

Mapa 7: Porcentagem de População vulnerável de 15 a 24 anos, entre a 

População dessa Faixa (Por Território de Desenvolvimento) 

Fonte: Dados do ATLAS de Desenvolvimento Humano. Elaboração Própria. 

Novamente percebe-se o destaque negativo dos territórios ao Nordeste de Minas: 

Médio e Baixo Jequitinhonha (com 62,913%), Norte (com 55,339%), Alto Jequitinhonha 

(com 54,138%) e Mucuri (com 53,913%). Também é explicitada novamente a desigualdade 

entre os territórios mineiros, com o território de maior índice (Médio e Baixo Jequitinhonha) 

com 62,913% e o de menor índice (Triângulo Norte) com 15,499%.  

Neste indicador, onze territórios apresentam valores acima do valor médio mineiro, e 

destes, sete acima do valor médio brasileiro.  
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Porcentagem de crianças extremamente pobres (Por Território de Desenvolvimento) 

 

O último indicador a ser considerado diz respeito à renda. São crianças em situação de 

extrema pobreza em Minas Gerais. São Definidos com extremamente pobres os indivíduos 

com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais, em reais de agosto de 

2010. O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares 

permanentes. (ATLAS, 2010) 

O Mapa 8 demonstra a distribuição territorial do indicador em questão. 

Mapa 8: Porcentagem de crianças extremamente pobres (Por Território de 

Desenvolvimento) 

Fonte: Dados do ATLAS de Desenvolvimento Humano. Elaboração Própria. 
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Os territórios que possuem maior proporção de crianças em situação de extrema 

pobreza são: Médio e Baixo Jequitinhonha (com 23,337%), Norte (com 22,245%), Mucuri 

(com 17,973%) e Alto Jequitinhonha (com 17,871%).  

Sete territórios possuem valor acima da média mineira, sendo que, os territórios 

citados acima como destaque, apresentam valores de cerca de três a quatro vezes maiores que 

o valor encontrado para o estado. Em relação à média brasileira, os quatro territórios citados 

apresentam valores maiores, chegando até duas vezes o valor brasileiro no território do Médio 

e Baixo Jequitinhonha. 

Também é possível notar, mais uma vez, a desigualdade territorial no estado de Minas 

Gerais, com o território do Médio e Baixo Jequitinhonha com um índice de 23,337% das 

crianças em extrema pobreza, e o território Triângulo Norte com o mesmo índice no valor de 

1,897%.  

 

6.3 Visão geral sobre a Vulnerabilidade Infanto-juvenil em Minas Gerais: 

 

Como visto neste capítulo, existe vulnerabilidade infanto-juvenil em todo o estado, e 

de forma expressiva. Mesmo com este espalhamento, a região Nordeste do estado (Que inclui 

os territórios: Mucuri, Norte, Caparaó, Médio e Baixo Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e 

Alto Jequitinhonha) apresenta uma concentração de vulnerabilidades em relação às demais 

regiões do estado, como demonstra a Tabela 1
8
.  

Esta concentração se torna ainda mais relevante quando se percebe a desigualdade 

presente no estado em relação aos indicadores estudados. Ou seja, os números apresentados 

nos territórios localizados ao Nordeste do estado são significativamente maiores do que os 

números encontrados em territórios menos vulneráveis, como os territórios encontrados ao 

Sul do estado.  

 

                                                 

 

8
 A tabela relaciona o número de vezes em que cada território apresenta valores acima das médias 

mineira e brasileira, sendo “8” o valor máximo (já que foram apresentados oito indicadores). 
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Tabela 1: Síntese da relação entre os territórios e os valores médios mineiros e 

brasileiros  

Território de Desenvolvimento 
Número de indicadores 

acima da média em 
Minas Gerais  

Número de indicadores 
acima da média no 

Brasil 

Mucuri 8 8 

Norte 8 7 

Caparaó 8 6 

Médio E Baixo Jequitinhonha 8 6 

Vale Do Rio Doce 8 5 

Alto Jequitinhonha 7 6 

Central 6 5 

Noroeste 5 3 

Sudoeste 5 3 

Vertentes 5 3 

Vale Do Aço 4 3 

Mata 3 3 

Sul 3 3 

Triangulo Sul 3 1 

Oeste 1 2 

Triângulo Norte 1 2 

Metropolitano 1 1 
Fonte: Dados da pesquisa Elaboração Própria. 

Esta realidade deve ser considerada na seleção de projetos do FIA, já que os recursos 

do fundo devem ser direcionados à melhoria da qualidade de vida das crianças e 

Adolescentes, buscando a escolha de projetos que atendam a estes territórios que apresentam 

índices altos de vulnerabilidade.  

No próximo capítulo, será estudado o acesso ao FIA/MG, verificando-se o alcance do 

Fundo para o atendimento das regiões identificadas aqui como mais necessitadas de Políticas 

Públicas para Crianças e Adolescentes. 
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7 O ACESSO AO FIA EM MINAS GERAIS 

 

Para o estudo do acesso ao FIA em Minas Gerais, foram utilizados os dados da 

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC). O 

estudo foi realizado para o período de 2009 a 2017. 

O período do estudo foi limitado pela disponibilidade das informações e por delimitar 

um espaço de tempo significativo, porém sem estender o estudo além das limitações do 

próprio trabalho.  

Os Projetos considerados para o estudos são considerados em seu município de 

origem, e em seu ano de aprovação pelo Conselho, e não por seu ano de conclusão, a fim de 

se traçar um histórico do funcionamento e alcance do Fundo no Estado, no período estudado.  

 

7.1 Mapeamento do Acesso ao FIA/MG 

 

Como visto no capitulo anterior, a vulnerabilidade infanto-juvenil se espalha por todo 

o território do estado, e ainda, os territórios que apresentam maiores índices, de forma geral, 

são os territórios Norte, Alto, médio e baixo Jequitinhonha, mucuri, Vale do Rio Doce e 

Noroeste.  

O Fundo para a Criança e Adolescente no estado de Minas Gerais, no período de 2009 

a 2014 era gerido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Econômico 

(SEDESE). Com a mudança do governo de minas, que gerou reformas administrativas, foi 

criada em 2015 a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania 

(SEDPAC), que passou a gerir o fundo.  

Para dar inicio às análises, o número de projetos aprovados pelo Conselho Estadual de 

Direitos da Criança e do Adolescente em Minas Gerais (CEDCA/MG) sofreu uma grande 

queda nos últimos nove anos. Além do numero de projetos, também ocorreu uma queda 

significativa no número de Territórios de Desenvolvimento alcançados pelo FIA/MG (Gráfico 

1). 
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Gráfico 1: Relação entre Número de  Projetos e Alcance Territorial do FIA/MG 

 Fonte: Dados da SEDPAC Elaboração Própria. 

O gráfico deixa clara a instabilidade no número de projetos financiados pelo FIA 

historicamente. A oscilação notada nos anos de 2009 a 2014 ocorre com quedas significativas 

em anos pares, o que pode ser explicado por se tratarem de anos eleitorais (ou de eleições 

estaduais, ou municipais), o que limita as ações governamentais. 
9
 

                                                 

 

9
 As eleições municipais também interferem no funcionamento do Fundo Estadual pela relação entre os 

Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes Municipais e Estadual, explicada anteriormente no tópico 

4.2 Conselhos dos Direitos da Criança e dos Adolescentes.  
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Mesmo com essas oscilações, pode se notar uma tendência, tanto de baixa aprovação 

de projetos, quanto de baixo alcance territorial, a partir do ano de 2014.  

Historicamente, o FIA alcançava uma quantidade maior de territórios em MG, 

atendendo grande parte do Estado (com exceção dos anos de 2010, 2012 e 2014 onde o 

alcance foi baixo, como visto no Gráfico 1). 

Os Mapas 9 a 14 podem ser observados para o entendimento da distribuição territorial 

do alcance dos territórios em Minas Gerais, nos anos de 2009 a 2014.  

 

Mapa 9: Alcance do FIA/MG em 2009 

Fonte: Dados da SEDPAC. Elaboração Própria.  

Em 2009, 14 Territórios de Desenvolvimento foram alcançados, ficando de fora 

apenas os territórios: Central, Triângulo Sul e Sudoeste. Pode-se considerar o ano de 2009 
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como um ano de sucesso do FIA/MG, já que a região mais vulnerável do estado (Nordeste) 

foi alcançada.   

Mapa 10: Alcance do FIA/MG e 2010 

Fonte: Dados da SEDPAC. Elaboração Própria.  

Em 2010, apenas 3 territórios foram alcançados
10

, porém, dois destes são territórios 

onde os indicadores de vulnerabilidade se destacam, portanto, mesmo com um alcance baixo 

em números, o fundo conseguiu alcançar uma região necessitada de políticas para as Crianças 

e Adolescentes.  

 

 

                                                 

 

10
 A queda em relação ao ano anterior pode ser explicada pela hipótese explicitada na página 66 deste 

mesmo estudo.  
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Mapa 11: Alcance do FIA/MG e 2011 

Fonte: Dados da SEDPAC. Elaboração Própria.  

No ano de 2011, o FIA volta a ter um ato número de projetos, e alcança 12 dos 17 

Territórios de Desenvolvimento. Dos cinco territórios não alcançados, apenas o território do 

Mucuri apresenta os níveis de vulnerabilidade mais altos, portanto, é um território que 

necessita de politicas para criança e adolescentes.  

De maneira geral, pode se dizer que o FIA no ano de 2011 teve um bom alcance no 

estado de Minas Gerais, alcançado quase toda a região Nordeste do estado, que é a região cm 

maior vulnerabilidade infanto-juvenil, de acordo com as análises do capítulo anterior.  
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Mapa 12: Alcance do FIA/MG em 2012 

Fonte: Dados da SEDPAC. Elaboração Própria.  

O ano de 2012 apresenta uma grande queda, tanto no número de projetos aprovados, 

quanto no alcance do Fundo. Apenas o território Metropolitano foi alcançado pelos projetos 

financiados pelo FIA/MG, e como visto no capítulo anterior, este território não é um dos 

territórios com alta vulnerabilidade infanto-juvenil.  
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Mapa 13: Alcance do FIA/MG em 2013 

Fonte: Dados da SEDPAC. Elaboração Própria.  

No ano de 2013, o FIA/MG tem seu último ano de sucesso, no período estudado, 

alcançando 11 dos 17 Territórios de Desenvolvimento. Dos territórios não alcançados, três se 

localizam na área de maior vulnerabilidade infanto-juvenil do Estado.  

O número de projetos e de territórios alcançados volta a cair em 2014, com o alcance 

de apenas dois Territórios de Desenvolvimento, nenhum deles identificados como territórios 

que apresentem altos indicadores de vulnerabilidade. Pode ser observado o alcance do 

FIA/MG no ano de 2014 no Mapa 14 a seguir. 
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Mapa 14: Alcance do FIA/MG em 2014 

Fonte: Dados da SEDPAC. Elaboração Própria. 

De maneira geral, pode se dizer que o alcance territorial do FIA/MG, em especial nos 

anos de 2009, 2011 e 2013 eram compatíveis com os dados de vulnerabilidade do estado, 

cobrindo praticamente toda a extensão territorial mineira, inclusive os territórios de 

desenvolvimento que mais se destacam negativamente (Região Nordeste do estado).  

A partir de 2015, o Fundo Para a Infância e Adolescência em Minas Gerais passa a ser 

gerido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação social e Cidadania 

(SEDPAC). Sendo estes os anos mais atuais do Fundo, dá-se destaque no funcionamento do 

FIA/MG para o período.  

Nos anos de 2015, 2016 e 2017, foram executados 9 projetos através do FIA. Tais 

projetos podem ser observados no Quadro 2:   
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Quadro 2: Projetos Aprovados nos Anos de 2015 a 2017 

  2015 1.    Valores de Minas 1   

    2.    Valores de Minas 2   

    3.    Profissionalizar e Avançar: Um Caminho de Oportunidades   

  2016  -    

  

2017 1.    Manutenção da Casa de Apoio para Crianças e Adolescentes com Câncer – 

AURA   

    

2.    Violência Sexual Não! Comunicação, Mobilização e participação juvenil 

no fortalecimento da rede de enfrentamento à violência sexual contra criança e 

adolescentes   

    3.    Educar Para Crescer   

    

4.    Suplementação Alimentar como Coadjuvante na Reintegração da Criança à 

Vida Social   

    

5.    Conforto no Hospital - Protagonismo Do Fortalecimento Dos Laços 

familiares   

    6.    Protagonismo, Intercâmbio e Cidadania – PIC   

Fonte: Dados da SEDPAC. Elaboração Própria.  

A distribuição territorial destes projetos, nos anos de 2015 e 2017 (já que não 

houveram projetos aprovados no ano de 2016) se dá de maneira concentrada no território 

Metropolitano, como pode-se ver no Mapas 15 e 16. 

Mapa 15: Alcance do FIA/MG em 2015 

Fonte: Dados da SEDPAC. Elaboração Própria 
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Mapa 16: Alcance do FIA/MG em 2017 

Fonte: Dados da SEDPAC. Elaboração Própria.  

Essa Concentração demonstra o baixo alcance das Políticas Públicas voltadas para as 

crianças e adolescentes no estado. Houve apenas projetos com sede em Belo Horizonte, e 

alcançando no máximo a RMBH.  

Nos últimos 3 anos do fundo, apenas o território metropolitano foi alcançado. De 

acordo com o capítulo anterior, o território Metropolitano possui vulnerabilidade infanto-

juvenil, porém não é um dos territórios que se destacam negativamente no estado no que diz 

respeito às condições das crianças e adolescentes. O numero de projetos aprovados e 

executados é muito baixo, e não alcança todo o estado. 

Como apresentado no Quadro 3 a seguir, o saldo do fundo não é motivo para a 

redução no numero de projetos dos últimos três anos, já que, hoje, o fundo possui mais de 20 

milhões de reais em saldo. 
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Quadro 3: Saldo do FIA/MG 

Ano (Exercício) SALDO (R$) 

2015 R$14.145.870,19 

2016 R$19.203.392,42 

2017 R$20.806.611,40 

Fonte: Plano de Aplicação de Recursos CEDCA/MG. 2018. SEDPAC 

Com a apresentação do histórico e da situação atual do FIA/MG, pode-se concluir que 

a utilização do fundo e sua eficácia no combate à vulnerabilidade infanto-juvenil no estado 

vêm diminuindo.  

Para investigar os motivos pelos quais ocorreram tais reduções e obter uma maior 

clareza nas dificuldades encontradas para a aprovação de projetos que alcancem todo o estado 

de Minas Gerais constitui-se uma agenda futura de pesquisas mais aprofundadas.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Fundo para a Infância e a Adolescência no estado de Minas Gerais, aqui visto como 

uma Política Pública Social, depende de fatores internos e externos, como a regulação do 

ECA, a organização dos conselhos municipais, o próprio funcionamento do conselho estadual, 

a captação de recursos, os estudos para melhor aplicar estes recursos, entre outros.  

Com base nos estudos apresentados neste trabalho, vê-se que o sistema de federalismo 

brasileiro, a Constituição de 1988, e o processo histórico de criação de políticas para crianças 

e adolescentes no país, junto com suas regulamentações legais, interferem diretamente na 

formulação da Política Pública que hoje se caracteriza como o FIA.  

Em Minas Gerais, as condições de vulnerabilidade de crianças e adolescentes atinge 

todo o estado. Existe, porém, uma grande área que apresenta maior gravidade nos indicadores 

de vulnerabilidade estudados, sendo esta a área do Nordeste de Minas, que envolve os 

Territórios de Desenvolvimento do Caparaó, Norte, Médio e Baixo Jequitinhonha, Alto 

Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce.  

Estes territórios apresentaram valores acima da média mineira em todos os indicadores 

estudados, com a exceção do território do Alto Jequitinhonha, que esteve abaixo da média 

mineira no indicador “porcentagem de mulheres entre 10 e 17 anos que tiveram filhos”. 

Também apresentaram valores acima da média brasileira em pelo menos cinco dos oito 

indicadores.  

Dessa forma, seria esperado que a política do FIA, através de seus projetos 

financiados, atinja estes territórios, o que na realidade não vem acontecendo nos últimos anos. 

Houve uma queda significativa no número de projetos financiados pelo FIA por ano, e no 

alcance territorial desses projetos, que vem se limitando apenas ao território Metropolitano.  

Para melhor entender os motivos da baixa execução do FIA nos últimos anos e o 

alcance limitado da política no estado de Minas Gerais, devem ser realizados estudos mais 

aprofundados, para a verificação da gestão do Fundo, do funcionamento do Conselho, do 

número de projetos que se propõe à utilização do FIA (e da abrangência dos mesmos) e 

quaisquer outras questões externas que possam estar dificultando o funcionamento do fundo 

da maneira que se era esperado.  
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Não há clareza ainda sobre os motivos pelos quais o fundo, que dispõe de saldo 

disponível em valores altos, não vem sendo executado de maneira satisfatória nos últimos 

anos no estado de Minas Gerais. Porém, pode-se concluir que, sobre a visão de 

vulnerabilidade aqui apresentada, a política do FIA não vem cumprindo com seus objetivos, e 

de forma geral, não tem contribuído para a redução das condições de vulnerabilidades de 

crianças e adolescentes ao percorrer de todo o estado. 

O Fundo não possui monitoramento ou avaliação, o que torna os motivos pelos quais a 

politica não tem sido efetiva, ainda mais difíceis de serem compreendidos. Dessa forma, se 

sugere a criação de um sistema de monitoramento ou contratação de avaliação para a política.  

De forma geral, pode-se dizer que o Fundo Para a Infância e Adolescência vem 

enfrentando obstáculos para que se torne uma política eficaz no estado de Minas Gerais.  
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ANEXO 1 

 

Indicadores de Vulnerabilidade ATLAS 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 

% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no total de 

mães chefes de família 

% de crianças em domicílios em que ninguém tem fundamental completo; 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola 

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 

% de pessoas em domicílios em que ninguém tem fundamental completo 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são 

vulneráveis, na população dessa faixa 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação 

informal 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e em que ninguém tem 

fundamental completo 

% de vulneráveis e dependentes de idosos 

% de pessoas em domicílios sem energia elétrica 

% de pessoas em domicílios com paredes inadequadas 

% de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 

sanitário inadequados 

% de vulneráveis que gastam mais de uma hora até o trabalho na população 

ocupada 

Mortalidade infantil 

Razão de dependência 

Taxa de envelhecimento 

% de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são vulneráveis, na 

população vulnerável dessa faixa 

% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no total de 

mães chefes e com filho menor 

% de vulneráveis e dependentes de idosos, no total de vulneráveis que 

coabitam com idosos 

% de crianças extremamente pobres 
Fonte: Dados do ATLAS do Desenvolvimento Humano Elaboração Própria. 
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ANEXO 2 

 

Dados por território  

Territorio: Valor: Territorio: Valor:

TRIÂNGULO NORTE 3,049% MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA 49,792%

NORTE 3,007% MUCURI 45,765%

CAPARAÓ 2,970% ALTO JEQUITINHONHA 44,502%

MUCURI 2,912% CAPARAÓ 43,793%

TRIANGULO SUL 2,849% VALE DO RIO DOCE 39,188%

CENTRAL 2,776% NORTE 38,816%

NOROESTE 2,497% CENTRAL 34,793%

VALE DO RIO DOCE 2,419% MATA 33,606%

MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA 2,393% SUL 32,507%

SUDOESTE 2,185% SUDOESTE 32,433%

OESTE 1,995% VERTENTES 32,351%

MATA 1,976% OESTE 29,781%

SUL 1,972% VALE DO AÇO 29,498%

ALTO JEQUITINHONHA 1,923% NOROESTE 29,182%

METROPOLITANO 1,850% TRIANGULO SUL 25,661%

VALE DO AÇO 1,679% TRIÂNGULO NORTE 23,900%

VERTENTES 1,559% METROPOLITANO 23,314%

Territorio: Valor: Territorio: Valor:

MUCURI 74,080% MUCURI 3,567%

MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA 67,201% MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA 3,085%

VALE DO RIO DOCE 66,632% VALE DO RIO DOCE 2,875%

CAPARAÓ 66,033% NORTE 2,873%

NOROESTE 65,199% CAPARAÓ 2,832%

NORTE 64,603% ALTO JEQUITINHONHA 2,767%

ALTO JEQUITINHONHA 64,392% SUDOESTE 2,691%

VALE DO AÇO 63,826% TRIANGULO SUL 2,657%

SUDOESTE 62,317% SUL 2,653%

VERTENTES 62,138% NOROESTE 2,447%

CENTRAL 60,681% METROPOLITANO 2,371%

MATA 58,151% VALE DO AÇO 2,363%

SUL 57,732% TRIÂNGULO NORTE 2,357%

OESTE 57,693% MATA 2,323%

TRIÂNGULO NORTE 56,831% OESTE 2,083%

TRIANGULO SUL 56,304% CENTRAL 1,973%

METROPOLITANO 55,260% VERTENTES 1,791%

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos

Fonte: Dados do ATLAS do Desenvolvimento Humano Elaboração Própria.

% de crianças em domicílios em que ninguém tem 

fundamental completo

Fonte: Dados do ATLAS do Desenvolvimento Humano Elaboração Própria.

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola

Fonte: Dados do ATLAS do Desenvolvimento Humano Elaboração Própria.

% de crianças de 6 a 14 fora da escola

Fonte: Dados do ATLAS do Desenvolvimento Humano Elaboração Própria.
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Territorio: Valor: Territorio: Valor:

MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA 20,547% TRIANGULO SUL 70,361%

NORTE 19,765% METROPOLITANO 63,456%

MUCURI 19,570% NOROESTE 60,108%

VALE DO RIO DOCE 15,881% VALE DO RIO DOCE 59,478%

ALTO JEQUITINHONHA 15,466% OESTE 59,268%

CAPARAÓ 13,240% CENTRAL 59,040%

CENTRAL 13,198% SUDOESTE 58,606%

VALE DO AÇO 11,365% MATA 57,583%

VERTENTES 11,205% MUCURI 57,248%

MATA 9,824% ALTO JEQUITINHONHA 57,182%

NOROESTE 9,173% CAPARAÓ 56,064%

SUL 7,314% SUL 55,090%

METROPOLITANO 7,090% NORTE 54,607%

SUDOESTE 6,975% VALE DO AÇO 53,843%

OESTE 5,498% VERTENTES 53,341%

TRIÂNGULO NORTE 5,442% MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA 51,810%

TRIANGULO SUL 5,411% TRIÂNGULO NORTE 44,562%

Territorio: Valor: Territorio: Valor:

MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA 62,913% MÉDIO E BAIXO JEQUITINHONHA 23,337%

NORTE 55,339% NORTE 22,245%

ALTO JEQUITINHONHA 54,138% MUCURI 17,973%

MUCURI 53,913% ALTO JEQUITINHONHA 17,871%

VALE DO RIO DOCE 45,501% VALE DO RIO DOCE 10,774%

CAPARAÓ 41,952% CAPARAÓ 9,465%

CENTRAL 37,653% NOROESTE 7,095%

VERTENTES 33,085% VALE DO AÇO 6,253%

VALE DO AÇO 29,763% VERTENTES 5,848%

NOROESTE 29,701% CENTRAL 5,292%

MATA 29,468% MATA 5,030%

SUL 25,673% METROPOLITANO 3,271%

METROPOLITANO 20,791% OESTE 2,810%

SUDOESTE 20,281% TRIANGULO SUL 2,301%

OESTE 18,322% SUL 2,282%

TRIANGULO SUL 16,456% SUDOESTE 1,986%

TRIÂNGULO NORTE 15,499% TRIÂNGULO NORTE 1,897%

% de mães chefes de família sem fundamental e com 

filho menor, no total de mães chefes e com filho 

menor

Fonte: Dados do ATLAS do Desenvolvimento Humano Elaboração Própria.

População vulnerável de 15 a 24 anos 2010

Fonte: Dados do ATLAS do Desenvolvimento Humano Elaboração Própria.

% de crianças extremamente pobres

Fonte: Dados do ATLAS do Desenvolvimento Humano Elaboração Própria.

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não 

trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa

Fonte: Dados do ATLAS do Desenvolvimento Humano Elaboração Própria.
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ANEXO 3 

Municípios por Território: 

Alto Jequitinhonha: 

 Alvorada de Minas (MG) 

 Aricanduva (MG) 

 Capelinha (MG) 

 Carbonita (MG) 

 Chapada do Norte (MG) 

 Coluna (MG) 

 Couto de Magalhães de Minas 

(MG) 

 Datas (MG) 

 Diamantina (MG) 

 Felício dos Santos (MG) 

 Gouveia (MG) 

 Itamarandiba (MG) 

 Leme do Prado (MG) 

 Materlândia (MG) 

 Minas Novas (MG) 

 Presidente Kubitschek (MG) 

 Rio Vermelho (MG) 

 Santo Antônio do Itambé (MG) 

 São Gonçalo do Rio Preto (MG) 

 Senador Modestino Gonçalves 

(MG) 

 Serra Azul de Minas (MG) 

 Serro (MG) 

 Turmalina (MG) 

 Veredinha (MG) 

 

Caparaó: 

 Abre Campo (MG) 

 Acaiaca (MG) 

 Alto Caparaó (MG) 

 Alto Jequitibá (MG) 

 Alvinópolis (MG) 

 Amparo do Serra (MG) 

 Araponga (MG) 

 Barra Longa (MG) 

 Cajuri (MG) 

 Canaã (MG) 

 Caparaó (MG) 

 Caputira (MG) 

 Chalé (MG) 

 Conceição de Ipanema (MG) 

 Diogo de Vasconcelos (MG) 

 Dom Silvério (MG) 

 Durandé (MG) 

 Guaraciaba (MG) 

 Ipanema (MG) 

 Jequeri (MG) 

 Lajinha (MG) 

 Luisburgo (MG) 

 Manhuaçu (MG) 

 Manhumirim (MG) 

 Martins Soares (MG) 

 Matipó (MG) 

 Mutum (MG) 

 Oratórios (MG) 

 Paula Cândido (MG) 

 Pedra do Anta (MG) 

 Piedade de Ponte Nova (MG) 

 Pocrane (MG) 

 Ponte Nova (MG) 

 Porto Firme (MG) 

 Raul Soares (MG) 

 Reduto (MG) 

 Rio Casca (MG) 

 Rio Doce (MG) 

 Santa Cruz do Escalvado (MG) 

 Santa Margarida (MG) 

 Santana do Manhuaçu (MG) 

 Santo Antônio do Grama (MG) 

 São João do Manhuaçu (MG) 

 São José do Goiabal (MG) 

 São José do Mantimento (MG) 

 São Miguel do Anta (MG) 

 São Pedro dos Ferros (MG) 

 Sem-Peixe (MG) 
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 Sericita (MG) 

 Simonésia (MG) 

 Taparuba (MG) 

 Teixeiras (MG) 

 Urucânia (MG) 

 Vermelho Novo (MG) 

 Viçosa (MG) 

 

Central: 

 Abaeté (MG) 

 Augusto de Lima (MG) 

 Biquinhas (MG) 

 Buenópolis (MG) 

 Cedro do Abaeté (MG) 

 Corinto (MG) 

 Curvelo (MG) 

 Felixlândia (MG) 

 Inimutaba (MG) 

 Monjolos (MG) 

 Morada Nova de Minas (MG) 

 Morro da Garça (MG) 

 Paineiras (MG) 

 Pompéu (MG) 

 Presidente Juscelino (MG) 

 Santo Hipólito (MG) 

 Três Marias (MG) 

 

Mata: 

 Além Paraíba (MG) 

 Andrelândia (MG) 

 Antônio Prado de Minas (MG) 

 Aracitaba (MG) 

 Arantina (MG) 

 Argirita (MG) 

 Astolfo Dutra (MG) 

 Barão de Monte Alto (MG) 

 Belmiro Braga (MG) 

 Bias Fortes (MG) 

 Bicas (MG) 

 Bocaina de Minas (MG) 

 Bom Jardim de Minas (MG) 

 Brás Pires (MG) 

 Caiana (MG) 

 Carangola (MG) 

 Cataguases (MG) 

 Chácara (MG) 

 Chiador (MG) 

 Coimbra (MG) 

 Coronel Pacheco (MG) 

 Descoberto (MG) 

 Divinésia (MG) 

 Divino (MG) 

 Dona Eusébia (MG) 

 Dores do Turvo (MG) 

 Ervália (MG) 

 Espera Feliz (MG) 

 Estrela Dalva (MG) 

 Eugenópolis (MG) 

 Ewbank da Câmara (MG) 

 Faria Lemos (MG) 

 Fervedouro (MG) 

 Goianá (MG) 

 Guarani (MG) 

 Guarará (MG) 

 Guidoval (MG) 

 Guiricema (MG) 

 Itamarati de Minas (MG) 

 Juiz de Fora (MG) 

 Laranjal (MG) 

 Leopoldina (MG) 

 Liberdade (MG) 

 Lima Duarte (MG) 

 Mar de Espanha (MG) 

 Maripá de Minas (MG) 

 Matias Barbosa (MG) 

 Mercês (MG) 

 Miradouro (MG) 

 Miraí (MG) 

 Muriaé (MG) 

 Olaria (MG) 
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 Oliveira Fortes (MG) 

 Orizânia (MG) 

 Palma (MG) 

 Passa-Vinte (MG) 

 Patrocínio do Muriaé (MG) 

 Pedra Bonita (MG) 

 Pedra Dourada (MG) 

 Pedro Teixeira (MG) 

 Pequeri (MG) 

 Piau (MG) 

 Pirapetinga (MG) 

 Piraúba (MG) 

 Presidente Bernardes (MG) 

 Recreio (MG) 

 Rio Novo (MG) 

 Rio Pomba (MG) 

 Rio Preto (MG) 

 Rochedo de Minas (MG) 

 Rodeiro (MG) 

 Rosário da Limeira (MG) 

 Santa Bárbara do Monte Verde 

(MG) 

 Santa Rita de Jacutinga (MG) 

 Santana de Cataguases (MG) 

 Santana do Deserto (MG) 

 Santo Antônio do Aventureiro 

(MG) 

 Santos Dumont (MG) 

 São Francisco do Glória (MG) 

 São Geraldo (MG) 

 São João Nepomuceno (MG) 

 São Sebastião da Vargem Alegre 

(MG) 

 Senador Cortes (MG) 

 Senador Firmino (MG) 

 Silveirânia (MG) 

 Simão Pereira (MG) 

 Tabuleiro (MG) 

 Tocantins (MG) 

 Tombos (MG) 

 Ubá (MG) 

 Vieiras (MG) 

 Visconde do Rio Branco (MG) 

 Volta Grande (MG) 

 

Médio e Baixo Jequitinhonha: 

 Águas Vermelhas (MG) 

 Almenara (MG) 

 Araçuaí (MG) 

 Bandeira (MG) 

 Berilo (MG) 

 Cachoeira de Pajeú (MG) 

 Caraí (MG) 

 Comercinho (MG) 

 Coronel Murta (MG) 

 Divisa Alegre (MG) 

 Divisópolis (MG) 

 Felisburgo (MG) 

 Francisco Badaró (MG) 

 Itaobim (MG) 

 Itinga (MG) 

 Jacinto (MG) 

 Jenipapo de Minas (MG) 

 Jequitinhonha (MG) 

 Joaíma (MG) 

 Jordânia (MG) 

 José Gonçalves de Minas (MG) 

 Mata Verde (MG) 

 Mato Verde (MG) 

 Medina (MG) 

 Monte Formoso (MG) 

 Novo Cruzeiro (MG) 

 Padre Paraíso (MG) 

 Palmópolis (MG) 

 Pedra Azul (MG) 

 Ponto dos Volantes (MG) 

 Rio do Prado (MG) 

 Rubim (MG) 

 Salto da Divisa (MG) 

 Santa Maria do Salto (MG) 

 Santo Antônio do Jacinto (MG) 

 Virgem da Lapa (MG) 
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Metropolitano: 

 Araçaí (MG) 

 Baldim (MG) 

 Barão de Cocais (MG) 

 Bela Vista de Minas (MG) 

 Belo Horizonte (MG) 

 Belo Vale (MG) 

 Betim (MG) 

 Bom Jesus do Amparo (MG) 

 Bonfim (MG) 

 Brumadinho (MG) 

 Cachoeira da Prata (MG) 

 Caetanópolis (MG) 

 Caeté (MG) 

 Capim Branco (MG) 

 Carmésia (MG) 

 Catas Altas (MG) 

 Conceição do Mato Dentro (MG) 

 Confins (MG) 

 Congonhas do Norte (MG) 

 Contagem (MG) 

 Cordisburgo (MG) 

 Dionísio (MG) 

 Dom Joaquim (MG) 

 Esmeraldas (MG) 

 Ferros (MG) 

 Florestal (MG) 

 Fortuna de Minas (MG) 

 Funilândia (MG) 

 Ibirité (MG) 

 Igarapé (MG) 

 Inhaúma (MG) 

 Itabira (MG) 

 Itabirito (MG) 

 Itambé do Mato Dentro (MG) 

 Jaboticatubas (MG) 

 Jequitibá (MG) 

 João Monlevade (MG) 

 Juatuba (MG) 

 Lagoa Santa (MG) 

 Maravilhas (MG) 

 Mariana (MG) 

 Mário Campos (MG) 

 Mateus Leme (MG) 

 Matozinhos (MG) 

 Moeda (MG) 

 Morro do Pilar (MG) 

 Nova Era (MG) 

 Nova Lima (MG) 

 Nova União (MG) 

 Ouro Preto (MG) 

 Papagaios (MG) 

 Paraopeba (MG) 

 Passabém (MG) 

 Pedro Leopoldo (MG) 

 Pequi (MG) 

 Piedade dos Gerais (MG) 

 Prudente de Morais (MG) 

 Raposos (MG) 

 Ribeirão das Neves (MG) 

 Rio Acima (MG) 

 Rio Manso (MG) 

 Rio Piracicaba (MG) 

 Sabará (MG) 

 Santa Bárbara (MG) 

 Santa Luzia (MG) 

 Santa Maria de Itabira (MG) 

 Santana de Pirapama (MG) 

 Santana do Riacho (MG) 

 Santo Antônio do Rio Abaixo 

(MG) 

 São Domingos do Prata (MG) 

 São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) 

 São Joaquim de Bicas (MG) 

 São José da Lapa (MG) 

 São Sebastião do Rio Preto (MG) 

 Sarzedo (MG) 

 Sete Lagoas (MG) 

 Taquaraçu de Minas (MG) 

 Vespasiano (MG) 

 

 



91 

 

 

 

 

Mucuri: 

 Águas Formosas (MG) 

 Angelândia (MG) 

 Ataléia (MG) 

 Bertópolis (MG) 

 Campanário (MG) 

 Carlos Chagas (MG) 

 Catuji (MG) 

 Crisólita (MG) 

 Franciscópolis (MG) 

 Frei Gaspar (MG) 

 Fronteira dos Vales (MG) 

 Itaipé (MG) 

 Itambacuri (MG) 

 Ladainha (MG) 

 Machacalis (MG) 

 Malacacheta (MG) 

 Nanuque (MG) 

 Nova Módica (MG) 

 Novo Oriente de Minas (MG) 

 Onça de Pitangui (MG) 

 Ouro Verde de Minas (MG) 

 Pavão (MG) 

 Pescador (MG) 

 Poté (MG) 

 Santa Helena de Minas (MG) 

 São José do Divino (MG) 

 Serra dos Aimorés (MG) 

 Setubinha (MG) 

 Teófilo Otoni (MG) 

 Umburatiba (MG) 

 

Noroeste:  

 Arapuá (MG) 

 Arinos (MG) 

 Bonfinópolis de Minas (MG) 

 Brasilândia de Minas (MG) 

 Buritis (MG) 

 Cabeceira Grande (MG) 

 Carmo do Paranaíba (MG) 

 Chapada Gaúcha (MG) 

 Dom Bosco (MG) 

 Formoso (MG) 

 Guarda-Mor (MG) 

 João Pinheiro (MG) 

 Lagamar (MG) 

 Lagoa Formosa (MG) 

 Lagoa Grande (MG) 

 Matutina (MG) 

 Natalândia (MG) 

 Paracatu (MG) 

 Patos de Minas (MG) 

 Presidente Olegário (MG) 

 Riachinho (MG) 

 Rio Paranaíba (MG) 

 Santa Rosa da Serra (MG) 

 São Gonçalo do Abaeté (MG) 

 São Gotardo (MG) 

 Tiros (MG) 

 Unaí (MG) 

 Uruana de Minas (MG) 

 Varjão de Minas (MG) 

 Vazante (MG) 

 

Norte: 

 Berizal (MG) 

 Bocaiúva (MG) 

 Bonito de Minas (MG) 

 Botumirim (MG) 

 Brasília de Minas (MG) 

 Buritizeiro (MG) 

 Campo Azul (MG) 

 Capitão Enéas (MG) 

 Catuti (MG) 

 Claro dos Poções (MG) 

 Cônego Marinho (MG) 

 Coração de Jesus (MG) 

 Cristália (MG) 

 Curral de Dentro (MG) 

 Engenheiro Navarro (MG) 

 Espinosa (MG) 
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 Francisco Dumont (MG) 

 Francisco Sá (MG) 

 Fruta de Leite (MG) 

 Gameleiras (MG) 

 Glaucilândia (MG) 

 Grão Mogol (MG) 

 Guaraciama (MG) 

 Ibiaí (MG) 

 Ibiracatu (MG) 

 Icaraí de Minas (MG) 

 Indaiabira (MG) 

 Itacambira (MG) 

 Itacarambi (MG) 

 Jaíba (MG) 

 Janaúba (MG) 

 Januária (MG) 

 Japonvar (MG) 

 Jequitaí (MG) 

 Joaquim Felício (MG) 

 Josenópolis (MG) 

 Juramento (MG) 

 Juvenília (MG) 

 Lagoa dos Patos (MG) 

 Lassance (MG) 

 Lontra (MG) 

 Luislândia (MG) 

 Mamonas (MG) 

 Manga (MG) 

 Matias Cardoso (MG) 

 Mirabela (MG) 

 Miravânia (MG) 

 Montalvânia (MG) 

 Monte Azul (MG) 

 Montes Claros (MG) 

 Montezuma (MG) 

 Ninheira (MG) 

 Nova Porteirinha (MG) 

 Novorizonte (MG) 

 Olhos-D'Água (MG) 

 Padre Carvalho (MG) 

 Pai Pedro (MG) 

 Patis (MG) 

 Pedras de Maria da Cruz (MG) 

 Pintópolis (MG) 

 Pirapora (MG) 

 Ponto Chique (MG) 

 Porteirinha (MG) 

 Riacho dos Machados (MG) 

 Rio Pardo de Minas (MG) 

 Rubelita (MG) 

 Salinas (MG) 

 Santa Cruz de Salinas (MG) 

 Santa Fé de Minas (MG) 

 Santo Antônio do Retiro (MG) 

 São Francisco (MG) 

 São João da Lagoa (MG) 

 São João da Ponte (MG) 

 São João das Missões (MG) 

 São João do Pacuí (MG) 

 São João do Paraíso (MG) 

 São Romão (MG) 

 Serranópolis de Minas (MG) 

 Taiobeiras (MG) 

 Ubaí (MG) 

 Urucuia (MG) 

 Vargem Grande do Rio Pardo 

(MG) 

 Várzea da Palma (MG) 

 Varzelândia (MG) 

 Verdelândia (MG) 

 

Oeste:  

 Aguanil (MG) 

 Araújos (MG) 

 Arcos (MG) 

 Bambuí (MG) 

 Bom Despacho (MG) 

 Bom Sucesso (MG) 

 Camacho (MG) 

 Campo Belo (MG) 

 Cana Verde (MG) 

 Candeias (MG) 

 Carmo da Mata (MG) 

 Carmo do Cajuru (MG) 
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 Carmópolis de Minas (MG) 

 Cláudio (MG) 

 Conceição do Pará (MG) 

 Córrego Danta (MG) 

 Córrego Fundo (MG) 

 Cristais (MG) 

 Crucilândia (MG) 

 Divinópolis (MG) 

 Dores do Indaiá (MG) 

 Estrela do Indaiá (MG) 

 Formiga (MG) 

 Igaratinga (MG) 

 Iguatama (MG) 

 Itaguara (MG) 

 Itapecerica (MG) 

 Itatiaiuçu (MG) 

 Itaúna (MG) 

 Japaraíba (MG) 

 Lagoa da Prata (MG) 

 Leandro Ferreira (MG) 

 Luz (MG) 

 Martinho Campos (MG) 

 Medeiros (MG) 

 Moema (MG) 

 Nova Serrana (MG) 

 Oliveira (MG) 

 Pains (MG) 

 Pará de Minas (MG) 

 Passa Tempo (MG) 

 Pedra do Indaiá (MG) 

 Perdigão (MG) 

 Pimenta (MG) 

 Piracema (MG) 

 Pitangui (MG) 

 Quartel Geral (MG) 

 Santana do Jacaré (MG) 

 Santo Antônio do Amparo (MG) 

 Santo Antônio do Monte (MG) 

 São Francisco de Paula (MG) 

 São Gonçalo do Pará (MG) 

 São José da Varginha (MG) 

 São Sebastião do Oeste (MG) 

 Serra da Saudade (MG) 

 Tapiraí (MG) 

 

Sudoeste: 

 Alpinópolis (MG) 

 Alterosa (MG) 

 Arceburgo (MG) 

 Bom Jesus da Penha (MG) 

 Capetinga (MG) 

 Capitólio (MG) 

 Carmo do Rio Claro (MG) 

 Cássia (MG) 

 Claraval (MG) 

 Conceição da Aparecida (MG) 

 Delfinópolis (MG) 

 Doresópolis (MG) 

 Fortaleza de Minas (MG) 

 Guapé (MG) 

 Guaranésia (MG) 

 Guaxupé (MG) 

 Ibiraci (MG) 

 Itamogi (MG) 

 Itaú de Minas (MG) 

 Jacuí (MG) 

 Juruaia (MG) 

 Monte Belo (MG) 

 Monte Santo de Minas (MG) 

 Muzambinho (MG) 

 Nova Resende (MG) 

 Passos (MG) 

 Piumhi (MG) 

 Pratápolis (MG) 

 São João Batista do Glória (MG) 

 São José da Barra (MG) 

 São Pedro da União (MG) 

 São Roque de Minas (MG) 

 São Sebastião do Paraíso (MG) 

 São Tomás de Aquino (MG) 

 Vargem Bonita (MG) 
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Sul:  

 Aiuruoca (MG) 

 Alagoa (MG) 

 Albertina (MG) 

 Alfenas (MG) 

 Andradas (MG) 

 Areado (MG) 

 Baependi (MG) 

 Bandeira do Sul (MG) 

 Boa Esperança (MG) 

 Bom Repouso (MG) 

 Borda da Mata (MG) 

 Botelhos (MG) 

 Brasópolis (MG) 

 Bueno Brandão (MG) 

 Cabo Verde (MG) 

 Cachoeira de Minas (MG) 

 Caldas (MG) 

 Camanducaia (MG) 

 Cambuí (MG) 

 Cambuquira (MG) 

 Campanha (MG) 

 Campestre (MG) 

 Campo do Meio (MG) 

 Campos Gerais (MG) 

 Careaçu (MG) 

 Carmo da Cachoeira (MG) 

 Carmo de Minas (MG) 

 Carrancas (MG) 

 Carvalhópolis (MG) 

 Carvalhos (MG) 

 Caxambu (MG) 

 Conceição das Pedras (MG) 

 Conceição do Rio Verde (MG) 

 Conceição dos Ouros (MG) 

 Congonhal (MG) 

 Consolação (MG) 

 Coqueiral (MG) 

 Cordislândia (MG) 

 Córrego do Bom Jesus (MG) 

 Cristina (MG) 

 Cruzília (MG) 

 Delfim Moreira (MG) 

 Divisa Nova (MG) 

 Dom Viçoso (MG) 

 Elói Mendes (MG) 

 Espírito Santo do Dourado (MG) 

 Estiva (MG) 

 Extrema (MG) 

 Fama (MG) 

 Gonçalves (MG) 

 Heliodora (MG) 

 Ibitiúra de Minas (MG) 

 Ijaci (MG) 

 Ilicínea (MG) 

 Inconfidentes (MG) 

 Ingaí (MG) 

 Ipuiúna (MG) 

 Itajubá (MG) 

 Itamonte (MG) 

 Itanhandu (MG) 

 Itapeva (MG) 

 Itumirim (MG) 

 Itutinga (MG) 

 Jacutinga (MG) 

 Jesuânia (MG) 

 Lambari (MG) 

 Lavras (MG) 

 Luminárias (MG) 

 Machado (MG) 

 Maria da Fé (MG) 

 Marmelópolis (MG) 

 Minduri (MG) 

 Monsenhor Paulo (MG) 

 Monte Sião (MG) 

 Munhoz (MG) 

 Natércia (MG) 

 Nepomuceno (MG) 

 Olímpio Noronha (MG) 

 Ouro Fino (MG) 

 Paraguaçu (MG) 

 Paraisópolis (MG) 

 Passa Quatro (MG) 

 Pedralva (MG) 

 Perdões (MG) 
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 Piranguçu (MG) 

 Piranguinho (MG) 

 Poço Fundo (MG) 

 Poços de Caldas (MG) 

 Pouso Alegre (MG) 

 Pouso Alto (MG) 

 Ribeirão Vermelho (MG) 

 Santa Rita de Caldas (MG) 

 Santa Rita do Sapucaí (MG) 

 Santana da Vargem (MG) 

 São Bento Abade (MG) 

 São Gonçalo do Sapucaí (MG) 

 São João da Mata (MG) 

 São José do Alegre (MG) 

 São Lourenço (MG) 

 São Sebastião da Bela Vista (MG) 

 São Sebastião do Rio Verde (MG) 

 São Thomé das Letras (MG) 

 Sapucaí-Mirim (MG) 

 Senador Amaral (MG) 

 Senador José Bento (MG) 

 Seritinga (MG) 

 Serrania (MG) 

 Serranos (MG) 

 Silvianópolis (MG) 

 Soledade de Minas (MG) 

 Tocos do Moji (MG) 

 Toledo (MG) 

 Três Corações (MG) 

 Três Pontas (MG) 

 Turvolândia (MG) 

 Varginha (MG) 

 Virgínia (MG) 

 Wenceslau Braz (MG) 

 

Triângulo Norte: 

 Abadia dos Dourados (MG) 

 Araguari (MG) 

 Araporã (MG) 

 Cachoeira Dourada (MG) 

 Campina Verde (MG) 

 Canápolis (MG) 

 Capinópolis (MG) 

 Cascalho Rico (MG) 

 Centralina (MG) 

 Coromandel (MG) 

 Cruzeiro da Fortaleza (MG) 

 Douradoquara (MG) 

 Estrela do Sul (MG) 

 Grupiara (MG) 

 Guimarânia (MG) 

 Gurinhatã (MG) 

 Indianópolis (MG) 

 Ipiaçu (MG) 

 Iraí de Minas (MG) 

 Ituiutaba (MG) 

 Monte Alegre de Minas (MG) 

 Monte Carmelo (MG) 

 Nova Ponte (MG) 

 Patrocínio (MG) 

 Prata (MG) 

 Romaria (MG) 

 Santa Vitória (MG) 

 Serra do Salitre (MG) 

 Tupaciguara (MG) 

 Uberlândia (MG) 

 

Triângulo Sul: 

 Água Comprida (MG) 

 Araxá (MG) 

 Campo Florido (MG) 

 Campos Altos (MG) 

 Carneirinho (MG) 

 Comendador Gomes (MG) 

 Conceição das Alagoas (MG) 

 Conquista (MG) 

 Delta (MG) 

 Fronteira (MG) 

 Frutal (MG) 

 Ibiá (MG) 

 Itapagipe (MG) 

 Iturama (MG) 
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 Limeira do Oeste (MG) 

 Pedrinópolis (MG) 

 Perdizes (MG) 

 Pirajuba (MG) 

 Planura (MG) 

 Pratinha (MG) 

 Sacramento (MG) 

 Santa Juliana (MG) 

 São Francisco de Sales (MG) 

 Tapira (MG) 

 Uberaba (MG) 

 União de Minas (MG) 

 Veríssimo (MG) 

 

Vale do Aço: 

 Açucena (MG) 

 Antônio Dias (MG) 

 Belo Oriente (MG) 

 Bom Jesus do Galho (MG) 

 Braúnas (MG) 

 Bugre (MG) 

 Caratinga (MG) 

 Coronel Fabriciano (MG) 

 Córrego Novo (MG) 

 Dom Cavati (MG) 

 Dores de Guanhães (MG) 

 Entre Folhas (MG) 

 Iapu (MG) 

 Imbé de Minas (MG) 

 Inhapim (MG) 

 Ipaba (MG) 

 Ipatinga (MG) 

 Jaguaraçu (MG) 

 Joanésia (MG) 

 Marliéria (MG) 

 Mesquita (MG) 

 Naque (MG) 

 Periquito (MG) 

 Piedade de Caratinga (MG) 

 Pingo-D'Água (MG) 

 Santa Bárbara do Leste (MG) 

 Santa Rita de Minas (MG) 

 Santana do Paraíso (MG) 

 São Domingos das Dores (MG) 

 São João do Oriente (MG) 

 São Sebastião do Anta (MG) 

 Timóteo (MG) 

 Ubaporanga (MG) 

 Vargem Alegre (MG) 

 

Vale do Rio Doce: 

 Água Boa (MG) 

 Aimorés (MG) 

 Alpercata (MG) 

 Alvarenga (MG) 

 Cantagalo (MG) 

 Capitão Andrade (MG) 

 Central de Minas (MG) 

 Conselheiro Pena (MG) 

 Coroaci (MG) 

 Cuparaque (MG) 

 Divino das Laranjeiras (MG) 

 Divinolândia de Minas (MG) 

 Engenheiro Caldas (MG) 

 Fernandes Tourinho (MG) 

 Frei Inocêncio (MG) 

 Frei Lagonegro (MG) 

 Galiléia (MG) 

 Goiabeira (MG) 

 Gonzaga (MG) 

 Governador Valadares (MG) 

 Guanhães (MG) 

 Itabirinha (MG) 

 Itanhomi (MG) 

 Itueta (MG) 

 Jampruca (MG) 

 José Raydan (MG) 

 Mantena (MG) 

 Marilac (MG) 

 Mathias Lobato (MG) 

 Mendes Pimentel (MG) 

 Nacip Raydan (MG) 

 Nova Belém (MG) 
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 Paulistas (MG) 

 Peçanha (MG) 

 Resplendor (MG) 

 Sabinópolis (MG) 

 Santa Efigênia de Minas (MG) 

 Santa Maria do Suaçuí (MG) 

 Santa Rita do Itueto (MG) 

 São Félix de Minas (MG) 

 São Geraldo da Piedade (MG) 

 São Geraldo do Baixio (MG) 

 São João do Manteninha (MG) 

 São João Evangelista (MG) 

 São José da Safira (MG) 

 São José do Jacuri (MG) 

 São Pedro do Suaçuí (MG) 

 São Sebastião do Maranhão (MG) 

 Sardoá (MG) 

 Senhora do Porto (MG) 

 Sobrália (MG) 

 Tarumirim (MG) 

 Tumiritinga (MG) 

 Virginópolis (MG) 

 Virgolândia (MG) 

 

Vertentes:  

 Alfredo Vasconcelos (MG) 

 Alto Rio Doce (MG) 

 Antônio Carlos (MG) 

 Barbacena (MG) 

 Barroso (MG) 

 Capela Nova (MG) 

 Caranaíba (MG) 

 Carandaí (MG) 

 Casa Grande (MG) 

 Catas Altas da Noruega (MG) 

 Cipotânea (MG) 

 Conceição da Barra de Minas (MG) 

 Congonhas (MG) 

 Conselheiro Lafaiete (MG) 

 Coronel Xavier Chaves (MG) 

 Cristiano Otoni (MG) 

 Desterro de Entre Rios (MG) 

 Desterro do Melo (MG) 

 Dores de Campos (MG) 

 Entre Rios de Minas (MG) 

 Ibertioga (MG) 

 Ibituruna (MG) 

 Itaverava (MG) 

 Jeceaba (MG) 

 Lagoa Dourada (MG) 

 Lamim (MG) 

 Madre de Deus de Minas (MG) 

 Nazareno (MG) 

 Ouro Branco (MG) 

 Paiva (MG) 

 Piedade do Rio Grande (MG) 

 Piranga (MG) 

 Prados (MG) 

 Queluzito (MG) 

 Resende Costa (MG) 

 Ressaquinha (MG) 

 Rio Espera (MG) 

 Ritápolis (MG) 

 Santa Bárbara do Tugúrio (MG) 

 Santa Cruz de Minas (MG) 

 Santa Rita de Ibitipoca (MG) 

 Santana do Garambéu (MG) 

 Santana dos Montes (MG) 

 São Brás do Suaçuí (MG) 

 São João Del Rei (MG) 

 São Tiago (MG) 

 São Vicente de Minas (MG) 

 Senhora de Oliveira (MG) 

 Senhora dos Remédios (MG) 

 Tiradentes (MG) 
 

Fonte: Decreto nº 46.774 de 9 de julho de 2015. Elaboração Própria.  


