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RECOMENDAÇÃO 01\2020
DISPÕE SOBRE RECOMENDAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, SOBRE

PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE

A PANDEMIA DO COVID-19~
O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará – CEDCA-CE,
órgão deliberativo e controlador da Política de Estadual de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente, criado nos termos da lei federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente) e da lei estadual 11.889, de 20 de dezembro de
1991 (com as alterações das leis estaduais 12.934, de 16 de julho de 1999, 15.794 de 13
de maio de 2015 e a 16.864 de 15 de abril de 2019.
CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição Federal estabelece a absoluta prioridade dos direitos de crianças e adolescentes, sua condição peculiar de desenvolvimento,
proteção integral e melhor interesse, deve ser responsabilidade solidária entre Estado,
família e sociedade garantir esses direitos;
CONSIDERANDO que, por força do art.87, II da lei federal 8.069/90 citada, compete aos
conselhos dos direitos da criança e do adolescente, em caráter “deliberativo”, “controlar
as ações públicas que resultem no atendimento dos direitos de crianças e adolescentes” e
que, por força do art. 2º, II da lei estadual 11.889/91 citada, compete particularmente ao
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará – CEDCA/CE,
“definir as políticas de atendimento integral dos direitos da Criança e do Adolescente,
estabelecendo diretrizes básicas e fixando prioridades para a consecução de ações”;
CONSIDERANDO que é imprescindível que as esferas de governo elaborem Planos de
Contingência visando conter a disseminação do novo coronavírus e que toda medida ado-

tada deve ter a perspectiva de proteção global dos direitos humanos de crianças e adolescentes e da absoluta prioridade de garantia de seus direitos;
CONSIDERANDO que todas as crianças e todo(a)s as/os adolescentes devem receber
cuidado, proteção e educação, sem discriminação de situação familiar, idade, sexo, raça,
etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e
aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou qualquer outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, nos termos do artigo 3º do ECA;
CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição e o artigo 4º do ECA asseguram a
destinação privilegiada de recursos para infância e adolescência e o artigo 4º da Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece que Estados Partes devem adotar todas as
medidas administrativas, legislativas e de qualquer natureza, necessárias para a implementação destes direitos, é fundamental a garantia de investimento público, utilizando o
máximo de recursos disponíveis para a efetivação de políticas sociais públicas que permitam as garantias de condições dignas de existência e a promoção de seu desenvolvimento integral;

RECOMENDA:
1. A implementação de medidas emergenciais no âmbito econômico e social que, além
de reduzir a transmissão comunitária do COVID-19, também garantam o direito à vida
e à saúde da criança e do adolescente, expressos no artigo 7º do Estatuto da Criança
e do Adolescente, por meio da aplicação dos recursos orçamentários necessários;
2. Que seja garantida a continuidade da alimentação escolar, por meio de distribuição de
refeições ou equivalente em dinheiro ou cestas básicas, a todos as/os alunas/os da
rede pública estadual e municipal, adotando as medidas necessárias para evitar o
contágio
3. Que em caráter de urgência, sejam tomadas medidas concretas e específicas para as
crianças e adolescentes dos povos e comunidades tradicionais (índios, quilombolas,
comunidades pesqueiras), para assegurar sua proteção:
4. Incluir as crianças e adolescentes em situação de rua no grupo de risco para complicações da infecção pelo COVID-19, tendo em vista sua vulnerabilidade social, e adotar medidas

5. Criar nas esferas de governo estadual e municipal, plano de distribuição de alimentos,
água potável, kit de higiene com máscaras descartáveis, álcool em gel e material gráfico informativo para crianças, adolescentes e suas famílias;
6. Garantir equipamentos de proteção individual (EPIs) aos profissionais da saúde e da
assistência social que atuarão com crianças e adolescentes em situação de rua com
sintomas respiratórios ou que tiveram contato com pessoas diagnosticadas com COVID – 19;
7. Que seja assegurado proteção total aos direitos de adolescentes e jovens aprendizes,
estagiários e trabalhadores, garantindo a preservação de seus contratos de trabalho
sem prejuízo da remuneração integral, em respeito ao princípio da proteção integral e
a peculiar condição da pessoa em desenvolvimento, principalmente aquelas que estão inseridos em situação de vulnerabilidades e contam com essa renda para suprir
suas necessidades básicas.
8. Ampliação dos canais de comunicação não presencial entre os serviços de acolhimento (institucional e familiar) com o gestor público da Assistência Social, Justiça da
infância e Juventude, Conselhos Tutelares e equipes da rede intersetorial de modo a
rápida atualização sobre as orientações em vigor, sujeita a alterações frente às circunstâncias mutáveis da atual pandemia.

Por meio das recomendações acima expostas, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará – CEDCA-CE reafirma o seu compromisso com a proteção integral da infância e adolescência do Ceará e reconhece que ações urgentes de
enfrentamento à pandemia do Covid-19 no Ceará, com adequada disponibilidade de orçamento, políticas e serviços são essenciais para a garantia da absoluta prioridade dos
direitos de crianças e adolescentes.

Fortaleza, 15 de abril de 2020
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