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Por que investir na infância? 

 

 
Razões éticas 

Razões políticas 

Razões econômicas 



ONU Convenção sobre os Direitos da Criança 

 ONU – Organização das Nações Unidas a Convenção aprovada 
em 20 de novembro de 1989: 30 anos de vigência. 

 Ratificada por 196 Estados (países). 

 Indica as obrigações do Estado para que crianças e 
adolescentes possam gozar de seus direitos. 

 Art. 3 (interesse superior da criança) diz que os tomadores de 
decisão devem considerar primordialmente em suas decisões 
os interesses da criança. 

 Art. 12 indica aos Estados a obrigação de ouvir a criança em 
todas as decisões que são importantes para ela: 

 sua opinião deve ser levada em conta 

 sua opinião deve influenciar as decisões políticas. 



 
 
 
A Convenção sobre os Direitos da Criança 

 

Ato fundamental dos direitos da criança e sua família. 

Mudança no foco de atenção. Sujeito de Direito. Mudança de paradigma. 

 

Compromisso/tratado Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas. 
Criar o Comitê para os Direitos da Criança (CDC). 

Fundamentada na criação de Sistemas de Proteção Integral 



Quais direitos considera? Todos os direitos das 
crianças e adolescentes 

 

 Especifica os direitos da situação particular de crianças e adolescentes: 
EDUCAÇÃO, SAÚDE, CONDIÇÕES DE VIDA 

Obrigações em relação a crianças que estão em situação de 
dupla vulnerabilidade. 

Obrigações em relação à proteção de crianças contra violações de 
direitos que são especialmente vulneráveis: violência, sem ambiente 
familiar, exploração sexual. 



Os princípios gerais da Convenção  

O Interesse Superior da Criança 

Respeito a opinião da criança (participação) 

Direito a vida e ao desenvolvimento da criança  

Não discriminação 



O Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU 

 Grupo de especialistas cuja principal missão é rever os progressos 
realizados na implementação da Convenção. 

 Com base no relatório inicial 2 anos/periódico 5 anos, analisa 
e pode:  

- solicitar informações sobre a implementação da Convenção 

- emitir sugestões e recomendações aos países para que estes 
possam efetivar os direitos da criança e do adolescente. 

 

Tarefa principal: 

a elaboração de Comentários Gerais. 



Os Comentários Gerais do Comitê da ONU 

São sugestões e recomendações gerais baseadas em informações 
recebidas dos Estados Partes. 
 

Essas sugestões e recomendações gerais devem ser transmitidas 
aos Estados Partes e amplamente divulgadas. 
 

Finalidades: 
Esclarecer conceitos que o Comitê considere como 

interpretações contraditórias. 
Esclarecer a interpretação da Convenção diante de novas 

situações. 
Recordar das obrigações diante de tendências regressivas. 

 

 



Os Comentários Gerais 
1. Propósitos da educação (2001). 

2. O papel das instituições nacionais independentes de direitos humanos (2002). 

3. HIV/AIDS e direitos das crianças (2003). 

4. A saúde dos adolescentes (2003). 

5. Medidas gerais de implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança (2003).  

6. Tratamento de menores desacompanhados separados da família fora do país de origem  (2005). 

7. Realização dos direitos da criança na primeira infância (2005). 

8. O direito da criança à proteção contra castigos corporais e outras formas cruéis ou degradantes de castigo (2006). 

9. Os direitos das crianças com deficiência (2006). 

10. Os direitos da criança na justiça juvenil (2007). 

11. As crianças indígenas e de seus direitos em virtude da Convenção (2009). 

12. O direito da criança ser ouvida (2009). 

13. Direito da criança a não ser submetida a qualquer forma de violência(2011). 

14. 14. O interesse superior da criança (art. 3.1). 

15. 15. O direito da criança de desfrutar do mais alto nível de saúde possível (art. 24). 

16. 16. Direitos da criança e empresas privadas. 

17. 17. O direito a brincar (art. 31). 

18. 18. Práticas prejudiciais (em conjunto com a CEDAW). 

19. 19. Orçamentos públicos para a realização dos direitos das crianças (2016) 

20. 20. Derechos de los adolescentes. 

21. 21. Crianças em situação de rua. 

22. 22 y 23. Crianças em situação de migração. 

 



O tema em discussão: os orçamentos públicos. 
Por quê? 

Porque: 

 Demonstram o interesse dos Estados Partes em atender aos 
direitos de crianças e adolescentes. 

 Permitem determinar o nível de compromisso e cumprimento de 
um tratado internacional sobre Direitos Humanos: a Convenção 
sobre os Direitos da Criança. 

 Permitem conhecer o nível de aplicação do artigo 4 da Convenção. 

 Permite determinar o nível de aplicação do Comentário Geral 
19. 

 Permite conhecer o nível de cumprimento das recomendações aos 
países do Comitê sobre os Direitos da Criança. 



Evolução do PIB na América Latina e o Caribe 
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América Latina e o Caribe: Produto Interno Bruto - PIB (em bilhões de dólares a 
preços de 2015) 

Fuente: Estadísticas Banco Mundial 



Evolução dos gastos sociais na ALC: cresce 
aproximadamente 4 vezes entre 2003 e 2014 



Gastos social por funções 



A população mais pobre na América LAC 



N° de recomendações do Comitê aos países da 
América Latina e o Caribe 
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América Latina e o Caribe: Número de recomendações do Comitê dos Direitos 
da Criança aos países, por relatório apresentado (em agosto de 2016) 



Reincidências e cumprimento das 
recomendações do Comitê 

69,8% 

30,2% 

Total de Recomendações a América Latina e o Caribe (616 *):  
Percentagem de reincidência e não reincidências da Convenção sobre os Direitos 

da Criança até o seu último relatório (em setembro de 2016) 

TOTAL DE REINCIDENCIAS TOTAL DE NO REINCIDENCIAS 

Fuente: Informes del Comité de los Derechos del Niño - Naciones Unidas. Elaboración Perú Equidad 2016. 
(*) Se ha considerado el número de observaciones de los países hasta el Tercer Informe, debido a que no todos los países tiene Cuarto Informe. 



O Comentário Geral 19 sobre a elaboração de 
orçamentos públicos para tornar efetivos os direitos 
de crianças e adolescentes 

Artigo 4: 
 
“Os Estados Partes tomarão todas as medidas 
apropriadas, administrativas, legislativas e outras, 
para a implementação dos direitos reconhecidos nesta 
Convenção. Com relação aos direitos econômicos, 
sociais e culturais, os Estados Partes tomarão tais 
medidas no alcance máximo de seus recursos 
disponíveis e, quando necessário, no âmbito da 
cooperação internacional”. 



Comentário Geral N° 19 

Tem a ver com: 

A elaboração de orçamentos públicos para fazer 
cumprir os direitos de crianças e adolescentes. 

Importância dos orçamentos públicos para 
crianças e adolescentes. 



Razão de ser do Comentário Geral 19 

 Assegurar que os Estados Partes levem em conta os 
direitos da criança em todas as etapas do processo 
orçamentário e o sistema administrativo nos níveis 
nacional e subnacional. 
 

 Reconhecendo que existem diferenças nos processos e 
metodologias orçamentárias para a integração dos 
direitos das crianças, o C.G. 19 fornece diretrizes a 
serem seguidas nas etapas de planejamento, aprovação, 
execução e acompanhamento do orçamento. 



Objetivo do Comentário Geral 19: 

 
 Melhorar a compreensão das obrigações decorrentes da 
Convenção em relação ao orçamento dos direitos da criança, a 
fim de fortalecer o exercício desses direitos, e 

 

 Promover mudanças reais na forma como os orçamentos são 
planejados, aprovados, executados e monitorados a fim de 
promover a implementação da Convenção e seus Protocolos 
Facultativos 

 



Princípios do Comentário Geral 19 

Os princípios do orçamento público para promover 
o direitos da criança: 

 

Eficácia. 

Eficiência. 

Equidade. 

Transparência. 

Sustentabilidade. 



E tudo isso ao longo do processo orçamentário 

PLANEJAMENTO 

APROVAÇÃO 

EXECUÇÃO 

ACOMPANHAMENTO 



Participação cidadã e de crianças e 
adolescentes em todas as etapas 

•1. Avaliação da   
situação 

 

• 2. Políticas, legislação e 
programas ligados a 
questões fiscais 

 

• 3. Mobilização de 
recursos 

 

• 4. Elaboração de 
orçamentos 

planejar 

•1. Análise da 
proposta pelos 
legisladores 

 

•2. Aprovação do 
orçamento pelo órgão 
legislativo 
 

aprovar •1. Transferência e 
gasto dos recursos 
disponíveis 

 

•2. Relatórios 
orçamentários 
durante o período 

 

•3. Execução do 
Orçamento 

 

 
executar 

 

•1. Relatórios e 
avaliações de final de 
exercício 

 

•2. Auditorias 

 

acompanhar 



Conclusiones 

PREGUNTAS PARA FOMENTAR O DEBATE: 

 A 30 anos da Convenção, quanto se avanço no cumprimento 
dos direitos de crianças e adolescentes em cada país? 

 Quanto tem se considerado o princípio do melhor interesse da 
criança nas políticas e orçamentos públicos? Quanto tem sido 
aplicado o princípio de ouvir a voz das crianças nas decisões 
de políticas públicas e nos orçamentos públicos? 

 Quanto tem sido aplicado o artigo 4 da Convenção sobre os 
Direitos da Criança? 

 O quanto vem sendo aplicado o Comentário Geral 19 após 3 
anos de sua vigência? 

 Qual é o nível de cumprimento das recomendações do Comitê 
sobre os Direitos da Criança após a revisão periódica de cinco 
anos? 

 
 



 

 

 

MUITO OBRIGADO !!! 


