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Este trabalho é fruto do projeto de pesquisa e extensão intitulado: "Assessoria às Instâncias Públicas
de Controle Social no Âmbito das Políticas de Proteção e Promoção dos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes: Fortalecendo a Participação e o Controle Social", da UFF/Campos. Um dos objetivos do
trabalho foi analisar como os recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência eram
aplicados, visando o fortalecimento da rede de atendimento. O Fundo consiste em uma reserva de
recursos criados especificamente para políticas que visem a proteção e garantia dos direitos da
criança e do adolescente. Sua gestão, no município, é feita pelo Conselho Municipal de Promoção
dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Em pesquisa documental, realizada nos editais e resoluções
do Conselho, durante os anos de 2004 e 2016 foi constatado que houve o aumento significativo de
recursos nos anos de 2009, 2010, 2011 e o decréscimo a partir de 2012. Mesmo período em que o
município passou a enfrentar uma crise na arrecadação decorrente da queda do valor das rendas
petrolíferas. Constatou-se, também, que o aumento dos recursos do Fundo não foi acompanhado
pelo aumento do número de programas/ projetos financiados. Foram cofinanciados 63
programas/projetos. Entretanto, em função de alguns terem sido contemplados por mais de uma
vez, chegou-se ao total de 185 ações cofinanciados no período analisado. Dos 63 programas/projetos
33,4% foram contemplados entre 4 e 5 vezes e 25% mais de 6 vezes. Destaca-se ainda que 23,5% das
entidades que receberam cofinanciamento foram contempladas por no mínimo 10 anos. Com isso,
contatou-se que existem: uma tendência a manutenção das mesmas entidades recebendo
cofinanciamento e a permanência das mesmas ações; uma concentração das ações desenvolvidas na
área central da cidade; uma concentração de ações destinadas a adolescentes e certa dependência
das entidades dos recursos públicos. Espera-se, com estes dados, contribuir com o CMPDCA a fim de

subsidiar seu planejamento e a tomada de decisões no que diz respeito a consolidação e
fortalecimento da rede de atendimento não governamental à criança e ao adolescente.
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