
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: o Dia 
Seguinte

As  Conferências  Municipais  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente,  realizadas  periodicamente  em  boa  parte  dos  municípios 
paranaenses  e  brasileiros,  constituem-se  em  importantes  instrumentos  de 
mobilização, identificação e discussão dos problemas e deficiências existentes 
na estrutura de atendimento à criança e ao adolescente em âmbito municipal, 
bem como de encaminhamento de propostas para sua solução.

A partir das Conferências, é também possível promover a desejada 
"articulação" de ações entre as diversas autoridades e órgãos públicos que, 
direta  ou  indiretamente,  têm  atuação  na  área  da  infância  e  da  juventude 
(notadamente aqueles responsáveis pelos setores de saúde, assistência social, 
educação, cultura, esporte e lazer), com o desenvolvimento de estratégias para 
sua  atuação  conjunta  quando  do  atendimento  dos  casos  que  lhes  são 
encaminhados pelo  Conselho Tutelar,  Ministério  Público,  Poder  Judiciário  e 
mesmo aqueles que, por qualquer outro meio, chegam a seu conhecimento.

Um dos objetivos mais importantes das Conferências, no entanto, é a 
definição de ações e metas a serem cumpridas pelo Poder Executivo municipal 
na  área  da  infância  e  da  juventude,  devendo  as  deliberações tomadas  no 
evento quanto à implementação de políticas e programas de atendimento a 
crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, ser encaminhadas ao setor 
de planejamento do município e receber o necessário respaldo das propostas 
de leis  orçamentárias  em fase de elaboração1,  transformando-se em  ações 
concretas a serem implementadas neste e nos exercícios subsequentes.

E  este  é  um  aspecto  que  merece  ser  destacado:  tal  qual  está 
expresso no seu regimento interno,  as Conferências Municipais  têm caráter 
deliberativo (podendo-se dizer que são uma espécie de "reunião ampliada" do 
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -  CMDCA2). 
Assim  sendo,  as  decisões nelas  tomadas  quanto  à  implementação  de 
determinadas  políticas  públicas  pelo  município,  devem  ser  desde  logo 
acatadas pelo CMDCA e, por via de consequência, pelo Poder Executivo local3, 
devendo este, desde logo, incluir as deliberações tomadas na Conferência no 
seu  plano  orçamentário  plurianual,  assim  como  nas  leis  de  diretrizes 
orçamentárias e leis orçamentárias anuais.

Caso “deliberação” alguma tenha sido formalizada (ou tomada em 
caráter  oficial),  é  necessário  que  as  propostas  encaminhadas  pelas 
Conferências  quanto  a  planos  e  programas  de  atendimento  a  crianças, 
adolescentes e famílias sejam analisadas e votadas pelo CMDCA, que deverá 
transformar as “proposições” (ou mesmo as “deliberações”  que não tenham 
sido  formalizadas),  em  RESOLUÇÕES,  com sua posterior  publicação pelos 

1 Plano Orçamentário Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
2 Que por sua vez é um órgão deliberativo por excelência, tal qual previsto de maneira expressa 
pelo no art.  88,  inciso II,  da Lei  nº 8.069/90,  com respaldo nos arts.  227,  §7º c/c 204, da 
Constituição Federal.
3 Até  porque  o  governo  integra o  CMDCA,  que  detém uma  competência  executiva  típica, 
detendo  a  prerrogativa  legal  e  constitucional  de  definir  a  política  que  o  município  irá 
implementar na área da criança e do adolescente, a partir do debate entre representantes do 
governo e da sociedade. 



meios  oficiais  e  remessa  ao  Prefeito  Municipal  para  inclusão  nas  citadas 
propostas de leis orçamentárias municipais.

Vale destacar que como o governo integra o CMDCA4 e, na forma da 
lei e da Constituição Federal, é este o órgão que detém a  competência para 
deliberar as políticas públicas a serem implementadas pelo município, na área 
da infância e da juventude (cf. arts. 227, §7º c/c 204, da Constituição Federal e 
art. 88, inciso II, da Lei nº 8.069/90), as decisões por ele tomadas vinculam o 
Poder Executivo local, que deve adequar seus órgãos, programas, serviços e 
também seu orçamento ao atendimento das demandas apontadas, com a mais 
absoluta prioridade preconizada pelos arts. 4º, caput e par. único c/c 259, par. 
único, da Lei nº 8.069/90 e art. 227,  caput, da Constituição Federal, valendo 
transcrever o seguinte julgado do E. Superior Tribunal de Justiça5:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -  
ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO.
      1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do  
Judiciário,  autoriza  que  se  examinem,  inclusive,  as  razões  de  
conveniência e oportunidade do administrador.
      2. Legitimidade do Ministério Público para exigir do Município a  
execução de política específica, a qual se tornou obrigatória por meio  
de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do  
Adolescente.
     3.  Tutela específica para que seja incluída verba no próximo  
orçamento,  a  fim  de  atender  a  propostas  políticas  certas  e  
determinadas.
     4. Recurso especial provido. 
(STJ. 2ª T. REsp 493811, Rel.  Min. Eliana Calmon. J. em 11/11/03, 
DJU em 15/03/04).

 Assim sendo, caso isto não tenho ocorrido durante ou logo após a 
Conferência Municipal (como seria de rigor), cabe ao Conselho Municipal dos 
Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  se  reunir,  ainda  que  em  caráter 
extraordinário e transformar as deliberações e proposições da Conferência em 
RESOLUÇÕES,  a  serem devidamente  publicadas pelos órgãos  oficiais  e 
encaminhadas ao Poder Executivo, para os fins acima referidos (em especial 
para o fim de inclusão nas respectivas propostas de leis orçamentárias), sem 
prejuízo da imediata implementação e/ou adequação de programas e serviços 
para atender demandas emergenciais ou que resultem de mera reestruturação 
administrativa, nos moldes do previsto nos arts. 4º, par. único, alínea “b” c/c 
259, par. único, da Lei nº 8.069/90.

4 Uma  das  características  mais  marcantes  dos  Conselhos  de  Direitos  é  sua  composição 
paritária,  reunindo  igual  número  de  representantes do governo e da sociedade,  num claro 
exemplo  de “democracia  participativa”,  nos  moldes do previsto  pelo  art.  1º,  par.  único,  da 
Constituição Federal.
5 O referido julgado deixa claro o caráter vinculante de uma deliberação do CMDCA, que deve 
ser cumprida pelo administrador público com a mais absoluta prioridade, inclusive sob pena de 
responsabilidade civil, administrativa  e mesmo criminal, nos moldes do previsto nos arts. 5º, 
208 e 216, da Lei nº 8.069/90, além das disposições correlatas contidas na Lei nº 8.429/92 e 
Dec. Lei nº 201/67.



Importante  não  perder  de  vista  que,  por  se  tratar  de  um  órgão 
deliberativo, que  integra a estrutura administrativa  (e  decisória) do município, 
sendo detentor  de  uma  “competência  Executiva”  (administrativa)6 típica,  o 
CMDCA deve, naturalmente7 participar do processo de elaboração e discussão  
das propostas de leis orçamentárias, sendo as resoluções aprovadas após as 
deliberações  e/ou  proposições  encaminhadas  pela  Conferência  Municipal 
apenas a materialização de tal competência/prerrogativa institucional.

É também fundamental estar atento aos prazos para elaboração das 
propostas  de  leis  orçamentárias  pelo  Poder  Executivo8,  que  demandam  a 
realização das referidas reuniões e a publicação das respectivas  resoluções 
com  o  máximo  de  brevidade  possível,  devendo  o  CMDCA,  se  necessário, 
realizar  sucessivas reuniões extraordinárias,  nos moldes do previsto em seu 
Regimento Interno.

Após a inclusão das deliberações e proposições da Conferência (e 
das  resoluções  do  CMDCA  que  as  materializam)  nas  propostas  de  leis 
orçamentárias,  é  preciso  estar  atento  para  sua  votação  e  aprovação 
na Câmara Municipal  e,  após a entrada em vigor  das leis  orçamentárias,  é 
importante  acompanhar - também em caráter  permanente - a execução do 
orçamento,  para fins  de  controle da  efetiva  implementação das  políticas, 
programas  e  serviços  resultantes  das  deliberações  (o  verdadeiro  "controle 
social" previsto pelo art. 88, inciso II, da Lei nº 8.069/90)9.

Claro está, portanto, que as Conferências Municipais não são, como 
muitos podem pensar, em eventos meramente “festivos” e/ou “simbólicos”, mas 
sim se constituem em momentos chave para o debate e, acima de tudo, para a 
descoberta  de  soluções  para  os  problemas  (notadamente  estruturais)  que 
afligem a população infanto-juvenil do município, servindo de “ponto de partida” 
e/ou referencial para as futuras deliberações e resoluções do CMDCA que, por 
sua vez, serão materializadas em ações, programas e serviços especializados 
no atendimento de crianças, adolescentes e famílias, que o município deverá 
implementar10,  com  o  indispensável  comprometimento  dos  recursos 
orçamentários que para tanto se fizerem necessários.

Assim sendo,  cabe ao CMDCA,  no exercício  de  seu  poder-dever 
legal e constitucional, agir  com a presteza e diligência devidas, no sentido da 
incorporação, nas propostas de leis orçamentárias em fase de elaboração e 
discussão  no  município,  das  deliberações  e  proposições  da  Conferência 

6 Na lição do imortal Hely Lopes Meirelles In Direito Municipal Brasileiro. 9ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1997. p. 409.
7 Inclusive sob pena de  grave omissão funcional, passível de reprimenda nas esferas cível, 
administrativa e mesmo criminal, ex vi do disposto nos arts. 5º, 208 e 216, da Lei nº 8.069/90, 
arts. 1º, 2º e 11, da Lei nº 8.429/92 e arts. 319 c/c 317, do Código Penal.
8 Vide o  calendário  constante  do  tópico  sobre  orçamento  na  página  do  Centro  de  Apoio 
Operacional  das  Promotorias  da  Criança  e  do  Adolescente  na  internet: 
http://www2.mp.pr.gov.br/cpca/dwnld/ca_orc_agenda.doc .
9 Tudo isto, vale repetir, sem descuidar da imediata implementação de políticas e programas 
em caráter emergencial, caso assim o tenha deliberado a Conferência Municipal.
10 Ou conveniar com entidades não governamentais. O importante é definir uma “política de 
atendimento”  específica para cada demanda que o município possui,  sendo que, embora a 
responsabilidade  primeira pela  execução  de  tais  programas  e  serviços  seja  do  Poder 
Executivo, é facultada, na forma do art. 86, da Lei nº 8.069/90, a participação de entidades não 
governamentais, desde que se adequem à política traçada pelo CMDCA e não “substituam” por 
completo o papel do Poder Público.

http://www2.mp.pr.gov.br/cpca/dwnld/ca_orc_agenda.doc


Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de  todas as 
resoluções aprovadas pela plenária do referido Conselho, relativas às políticas 
públicas a serem implementadas pelo Poder Executivo municipal no sentido do 
atendimento da população infanto-juvenil local, observados, em qualquer caso, 
os  princípios constitucionais da  proteção integral  e da  prioridade absoluta à  
criança e ao adolescente.

Na perspectiva de colaborar com o efetivo e regular exercício dessa 
indispensável  tarefa,  o  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  da 
Criança e do Adolescente do Estado do Paraná publicou, em sua página na 
internet, material adicional sobre a atuação do CMDCA e sobre orçamento.

A  busca  da  adequada  estruturação  dos  municípios  no  que  diz 
respeito  ao  adequado  atendimento  das  crianças,  adolescentes  e  suas 
respectivas  famílias,  portanto,  não  se  exaure  ou  se  encerra  com  as 
Conferências Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente. Elas são 
apenas  mais  um instrumento  que,  para  tanto,  é  colocado  à  disposição  da 
sociedade. 

Cabe  aos  Conselhos  Municipais  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente transformar em ações concretas as deliberações e propostas das 
Conferências e,  a partir  daí,  transformar também a realidade de omissão e 
descaso em que vive boa parte da população infanto-juvenil local.

 


