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Quem somos

NOTA 
PÚBLICA

O Fórum DCA apresenta uma análise do orçamento destinado às políticas para crianças e
adolescentes previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2023, elaborado pelo
Poder Executivo e encaminhado à Câmara Municipal de Fortaleza, em 14 de outubro de
2022. A partir da análise, evidencia-se o triste cenário de contínuo desfinanciamento das
políticas sociais, sobretudo destinadas a crianças e adolescentes. 

O Fórum Permanente de ONG’s de Defesa dos Direitos de Criança e Adolescente 
do Ceará (Fórum DCA Ceará) é uma articulação em rede, que congrega
organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, profissionais da área da 
infância e adolescência e acadêmicos da universidade que atua desde a década 
de 1990 para a efetivação da prioridade absoluta nas políticas públicas, a partir
da destinação privilegiada de recursos públicos a crianças e adolescentes, como 
determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
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Conforme se demonstra a seguir, os dados evidenciam que há
uma inversão de prioridade de investimentos no município de
Fortaleza, não sendo factível o discurso de falta de orçamento
para as ações de interesse social. Defendemos mais
investimento para as áreas sociais, no sentido de atenuar as
desigualdades marcantes da nossa cidade, seguindo o
objetivo precípuo de redistribuição de renda, a partir dos
orçamentos públicos. 

Fortaleza,
dezembro de 2022



CLIQUE E SAIBA MAIS

No âmbito da assistência social, 
considerando a inflação do último ano, 
o orçamento previsto no PLOA 2023 
apresenta uma redução em torno de 
R$ 9,5 milhões em relação ao previsto 
para 2022. Além disso, ações 
importantes para 2023 apresentam 
redução de recursos ou não estão 
sendo previstas para execução. Faz-se 
destaque para a EXCLUSÃO do 
Programa Cada Vida Importa, 
programa orçamentário previsto nos 
orçamentos de 2018 a 2022, com o 
objetivo de enfrentar os homicídios na 
adolescência no município, porém, ao 
longo de 4 anos, a execução das ações 
previstas nunca foi priorizada pela 
gestão, resultando na não execução do 
orçamento previsto neste período para 
o programa. Mesmo diante do contexto 
de epidemia de homicídios de crianças 
e adolescentes que coloca a capital 
Fortaleza entre as capitais com os 
maiores índices de letalidade, a gestão 
municipal não dá prioridade 
orçamentária para a execução do 
Plano Municipal de Enfrentamento à 
Letalidade na Adolescência 2020 - 2025, 
aprovado em 2020 pelo Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Comdica). 

Ainda no âmbito das políticas de 
assistência social que também 
contribui para o enfrentamento aos 
homicídios na adolescência, 
destacamos que não há previsão 
para implantação de novos Centros 
de Referência Especializado da 
Assistência Social (Creas) em 2023, 
equipamentos que desempenham um 
importante papel no atendimento de 
crianças, adolescentes e suas 
famílias com direitos violados, com 
destaque para o acompanhamento 
das medidas socioeducativas em 
meio aberto. 
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Fortaleza conta com apenas 
06 CREAS. Dado o quantitativo 
populacional, o município 
deveria ter, no mínimo, 13 
CREAS, o que evidencia o 
déficit de 7 equipamentos. 

https://cedecaceara.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Caderno-Meio-Aberto-Final.pdf


Em relação à função Assistência 
Comunitária, destacamos o 
desinvestimento contínuo e a falta de 
priorização, de 2014 a 2022, do programa 
orçamentário de Promoção de Igualdade 
Racial. Ao longo desse período, apesar de 
todos os anos haver previsão de 
orçamento para o programa com várias 
ações, o mesmo não foi minimamente 
executado. Apenas em 2021, houve a 
aquisição de equipamentos emateriais 
permanentes para a Coordenadoria 
Especial de Política da Promoção de 
Igualdade Racial (COPPIR) no valor de R$ 
23 mil. O recurso executado representa 
apenas 1,32% do orçamento previsto na 
Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, do 
total de R$ 1,7 milhão para o Programa de 
Promoção da Igualdade Racial naquele 
ano.  

 No que diz respeito à política de saúde mental, 
destacamos que não há previsão de orçamento 
para implantação de novos equipamentos da 
Rede de Atenção Psicossocial. Diante o 
agravamento da saúde mental, sobretudo no 
contexto de pandemia do COVID-19, e tendo em 
vista o déficit de CAPS no município, é de 
fundamental importância que seja investido 
na ampliação da Rede Psicossocial. 
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Em 2023 haverá eleição do novo 
Colegiado de Conselheiros/as 
Tutelares. Porém, o projeto da 
PLOA 2023 não apresenta previsão 
de orçamento para realização 
deste pleito. Além disso, as ações 
orçamentárias destinadas aos 
Conselhos Tutelares têm sofrido 
diversas reduções ao longo dos 
últimos anos. 

Para 2023, o cenário de desinvestimento se 
mantém. No PLOA 2023, encaminhado pela 
Prefeitura de Fortaleza para discussão e 
aprovação na câmara municipal, a previsão 
para o programa é de R$346 mil, 
representando uma redução de 64,8% em 
relação ao previsto em 2022.



Outra ação que evidencia a não 
priorização da política de saúde 
mental é a de ampliação, reforma e 
manutenção da Rede Psicossocial que 
apresenta previsão orçamentária 
desde 2019, mas até novembro de 2022 
não houve execução. Ou seja, neste 
período, nenhum CAPS foi reformado! 
Para2023, evidencia-se o 
desfinanciamento da política: a 
previsão de orçamento para esta ação 
é apenas de R$ 61 mil para a reforma 
do CAPS da Regional 1, valor 85,5% 
inferior ao que foi previsto para 2022. 

Ainda no âmbito da saúde, destaca-se a 
necessidade de ampliação e manutenção de 
equipes de Consultórios na Rua. Fortaleza, no 
momento, possui uma única equipe formada 
por uma enfermeira e 
uma técnica de enfermagem e só atendem no 
Posto de saúde Paulo Marcelo. As políticas de 
saúde direcionadas à população em situação 
de rua, devem ser pensadas de modo 
complexo, levando em consideração sua 
realidade, a saber: pobreza extrema, alto grau 
de vulnerabilidade social, 
desterritorialização, ausência de 
documentação etc. que requer um olhar 
específico dentro da política pública 
municipal no âmbito da atenção primária, 
com o aporte de recursos específicos para o
atendimento. De acordo com o censo 
municipal, 2.653 pessoas vivem nas ruas de 
Fortaleza, dentre as quais 71, 5% se 
consideram pardos e pretos, sem renda 
definida. Vale ressaltar, que a ação de 
ampliação e manutenção de equipes de 
Consultório na Rua já constou no PPA 2018 
-2021 (25000 - Secretaria Municipal Da Saúde - 
2004 – Ampliação e Manutenção das Equipes 
de Consultório na Rua), não houve execução e 
saiu da previsão do orçamento desde o ano de 
2020. A ampliação dos consultórios na rua é 
urgente e necessária, capaz de atender a 
demanda da população de rua e suas 
necessidades específicas. 
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Fortaleza conta com 15 CAPS: sendo 
06 CAPS Geral; sete CAPS AD - Álcool 
e Drogas e dois CAPS infantis. O 
número de equipamentos é muito 
aquém do necessário, dado o 
quantitativo populacional do 
município, de acordo com a portaria 
n° 336, de 19 de fevereiro de 2002 do 
Ministério da Saúde. Salienta-se o 
déficit de 08 CAPS infantis, pois 
deveríamos contar com 10 destes 
equipamentos, segundo a portaria. 

EM FORTALEZA, NÃO FALTA DINHEIRO 
PARA PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

Em contrapartida, a prefeitura de 
Fortaleza tem priorizado despesas que 
poderiam, estas sim, ficarem congeladas 
ou mesmo sofrerem uma drástica redução, 
mas ao contrário, apresentam valores 
milionários na execução ano a ano, em 
detrimento de políticas essenciais como a 
de assistência social e saúde mental. É o 
caso da ação intitulada “criação, produção 
e veiculação de ações do 
governomunicipal- 2475” que se refere aos 
gastos do governo municipal com 
publicidade governamental. 

Apenas em 2021, foram executados R$ 71 
milhões. Em 2022, até o final de novembro, 
foram executados R$ 79,8 milhões. 

Comparando com o orçamento previsto 
para implantação de equipamentos de 
proteção social especial de média 
complexidade em 2021, o orçamento 
executado na ação de publicidade
governamental é 73 vezes maior. O 
orçamento milionário destinado para esta 
ação é composto integralmente por recursos 
próprios arrecadados pelo município. 



Tem alguém que 
você conhece que 
precisa ficar 
sabendo. 
Compartilha!

Tem alguma 
sugestão ou 
comentário? Diz 
pra gente o que 
você achou

forumdcace@gmail.com

forum.dca_ce

Realização Apoio Institucional

*ESTA ANÁLISE FOI FINANCIADA PELA AGÊNCIA SUECA DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO, ASDI. A RESPONSABILIDADE PELO 
CONTEÚDO É INTEIRAMENTE DO FÓRUM DCA. A ASDI NÃO NECESSARIAMENTE 
COMPARTILHA DAS OPINIÕES E INTERPRETAÇÕES EXPRESSAS.
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