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DECRETO N° 4876 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

DlSPOE SOBRE A REGULAMENTA<;:A.O DOS ART. 30 DA LEI
MUNICIPAL n" 2057 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015, QUE
DlSPOE SOBRE 0 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E
ADOLESCENCIA DE PLANAL TO - FlA.

INAcIO JOSE WERLE, PREFEITO MUNICIPAL DE PLANAL TO,
Estado do Parana, no uso de suas atribuicoes legais

DECRETA

Capitulo I
DA CRIA<;:A.OE NATUREZA DO FUNDO

Art. I° Fica regulamentado 0 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente -
F1A, conforme 0 estabelecido no art. 30 da lei municipal 2057/2015.

Art. 2° 0 Fundo Municipal da Inflincia e Adolescencia - FIA, tern por objetivo facilitar a
captacao, 0 repasse e a aplicacao de recursos destinados ao desenvolvimento das acoes de
atendimento Iicrianca e ao adolescente.

Paragrafo unico. As a~Oes de que trata 0 caput deste artigo referem-se prioritariamente aos
programas de protecao Ii crianca e ao adolescente, em situacao de risco social e pessoal, cuja
necessidade de atencao extrapola 0 ambito de atuacao das poJiticas sociais basicas .

Art. 3° 0 Fundo Municipal da Inflincia e Adolescencia - FIA, sera constituido:

I - pela dotacao consignada anualmente no orcarnento do Municipio para atendimento it crianca
e ao adolescente;

II - pelos recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional dos Direitos da Crianca e do
Adolescente;

III - pelas doacoes, auxilios, contribuicoes e legados que Ihe venham a ser destinados;

IV - pelos valores provenientes de multas decorrentes de condenacoes em acoes civis ou de
irnposicao de penaJidades administrativas conforme previsto no art. 214 da Lei Federal
8.069/90;

V - por outros recursos que Ihe forem destinados;

VI - pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes de depositos e aplicacoes de capitais.
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Paragrafo unico, As contribuicoes efetuadas ao Fundo Municipal da Infiincia e Adolescencia .
F1A, previstas no inciso III poderiio ser deduzidas do Imposto de Renda, de acordo com a
legislacao pertinente.

Art. 4° Os recursos do FIA seriio empregados segundo plano de aplicacao aprovado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente- CMDCA, que integrara 0

orcamento do Municipio.

Capitulo II
DA GEST Ao CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DA INF.A.NCIAE ADOLESCENCIA -

FIA

Art. 5° 0 gerenciamento do Fundo Municipal da Infiincia e Adolescencia - FIA se dara da
seguinte forma:

I - Pela Secretaria Municipal de Financas, com a deliberacao do Conselho Municipal de Direitos
da Crianca e do Adolescente - CMDCA, a qual cabers as seguintes atribuicoes:

a) administrar os recursos especificos para os programas de atendimento dos direitos da crianca
e do adolescente, segundo as Resolucoes e Editais do Conselho Municipal de Direitos da
Crianca e do Adolescente - CMDCA;
b) autorizar a aplicacao dos recursos em beneficio da crianca e adolescente, nos termos das
Resolucoes e Editais do Conselho Municipal de Direitos da Crianca e do Adolescente -
CMDCA;
c) encaminhar bimestralmente ao CMDCA, relat6rio financeiro da movimentacao dos recursos
alocados no Fundo, contendo justificativas das situacoes de descumprimento dos cronogramas
de aplicacao de recursos pelas Unidades Governamentais e Entidades niio Governamentais
beneficiadas;
d) encaminhar ao CMDCA no rnes de janeiro de cada ano, relat6rio financeiro contendo 0 valor
da arrecadacao anual e 0 valor disponivel para a partilha, relativo ao ano anterior, tendo como
referencia a data de 31 de dezembro, a fim de subsidiar a elaboracao do Plano de Aplicacao
Anual do Fundo pelo CMDCA;
e) coordenar a execucao do Plano Anual de Aplicacao dos recursos do Fundo Municipal da
Infiincia e Adolescencia - FIA, elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Crianca e do Adolescente - CMDCA;
f) acompanhar 0 ingresso de receitas e 0 pagamento das despesas do Fundo Municipal da
Infiincia e Adolescencia - FIA;
g) fornecer 0 comprovante de doacao/destinacao ao contribuinte, contendo a identificacao da
Secretaria Municipal de Assistencia Social, endereco e numero de inscricao no CNPJ no
cabecalho e, no corpo, 0 nurnero de ordem, nome completo do doador/destinador, CPFICNPJ,
endereco, identidade, valor efetivamente recebido, local e data, devidamente firmado em
conjunto com 0 Presidente do Conselho, para dar a quitacao da operacao;
h) encaminhar a Declaracao de Beneficios Fiscais (DBF) it Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por intermedio da Internet, ate no maximo 30 de marco de cada ano, em relacao ao ana
calendario anterior;
i) disponibilizar mediante solicitacao do contribuinte, nos prazos estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil, a efetiva apresentacao da Declaracao de Beneficios Fiscais (DBF), da qual
conste obrigatoriamente 0 nome ou razao social, CPF do contribuinte ou CNPJ, data e valor
destinado;

c-1..
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j) manter arquivados, pelo prazo previsto em lei, os documentos comprobarorios da
movirnentacao das receitas e despesas do Fundo, para fins de acompanhamento e fiscalizacao;
k) observar, quando do desempenho de suas atribuicoes, 0 principio da prioridade absoluta it
crianca e ao adolescente, conforme disposto no art. 4°, caput e paragrafo unico, alinea b, da Lei
n? 8.069 de 1990 e art. 227, caput, da Constituicao Federal.
I) registrar os recursos orcamentarios oriundos do Municipio ou a ele transferidos em beneficio
das criancas e dos adolescentes pelo Estado ou pela Uniao;
m) registrar os recursos captados pelo Municipio atraves de convenios ou de doacoes ao Fundo;
n) manter 0 controle escritural das aplicacoes financeiras levadas a efeito pelo Municipio de
acordo com a legislacao vigente;
0) emitir empenhos e ordens de pagamento das despesas do Fundo Municipal da Infancia e
Adolescencia - FIA .

Art. 6° 0 nome do doador ao Fundo Municipal da lnfancia e Adolescencia - FlA so podera ser
divulgado mediante sua autorizacao expressa, respeitado 0 que dispoe 0 Codigo Tributario
Nacional.

Art. 7° As deliberacoes concementes it gestae e adrninistracao do Fundo Municipal da Infancia e
Adolescencia - FIA serao executadas pela Secretaria Municipal de Financas e 0 CMDCA, sendo
estes a responsaveis pela ordenacao de despesas e prestacao de contas.

Art. 8° Fica nomeado, como Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de lnfancia e
Adolescencia - FIA, 0 Secretario Municipal de Financas e 0 Presidente do CMDCA.

Capitulo III
DA OPERACIONALlZA<;:AO DO FIA MUNICIPAL

Art. 9° A gestae deliberativa do Fundo Municipal da lnfancia e Adolescencia - FIA sera
exercida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA e a
gestae executiva pela Secretaria Municipal de Financas .

Art. to 0 Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia - FIA devera ter urn numero de inscricao
do Fundo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNP J) e de conta bancaria especifica para
gestae exc1usiva dos recursos do Fundo mantida em instituicao financeira oficial de credito.

§ 1°0 Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia - FlA deve constituir unidade orcamentaria
propria e ser parte integrante do orcamento publico.

§ 2° Devem ser aplicadas it execucao orcarnentaria do Fundo Municipal da Infancia e
Adolescencia - FIA as mesmas normas gerais que regem a execucao orcamentaria do
Municipio.

§ 3° Os recursos do Fundo Municipal da lnfancia e Adolescencia - FIA devem ter urn registro
proprio, de modo que a disponibilidade de caixa, receita e despesa fique identificada de forma
individualizada e transparente.

§ 4° A destinacao dos recursos do Fundo Municipal da lnfancia e Adolescencia - FIA, se dara
por meio da elaboracao do Plano de Aplicacao Anual, com a definicao das acoes prioritarias e
dos criterios para utilizacao dos recursos, devidamente deliberados pela plenaria do CMDCA,



MUNIciPIO DE PLANALTO
CNPJ II" 76.460.526/0001·16

Pra\,a do Francisco deAssfs,1583
Fone/Fax: (046) 3555·8100

8575~OOO PLANALTO PARA~

devendo a Resolucao que a materializar ser publicada no Orgao Oficial do Municipio e Jomal
de circulacao utilizado pelo Municipio.

§ 5° A destinacao de recursos para programas desenvolvidos por Entidades nilo
Governamentais, devera respeitar as regras e os procedimentos estabelecidos pela Lei Federal nO
13.019 de 31 dejulho de 2014.

•
§ 6° As providencias administrativas necessarias a liberacao dos recursos, apos a deliberacao do
Conselho Municipal de Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA deveriio observar 0

principio constitucional da prioridade absoluta a crianca e ao adolescente, sem prejuizo do
efetivo e integral respeito as normas e principios relativos a administracao dos recursos
publicos .

Capitulo IV
DA GESTAO pOLinCA E ESTRA TEGICA DO FIA

Art. II Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA,
em relacao ao Fundo Municipal da Infiincia e Adolescencia - FlA, sem prejuizo das demais
atribuicoes:

I - participar e contribuir na elaboracao da Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes
Orcamentarias LDO e Lei de Orcarnento Anual LOA do Municipio;

II - elaborar e aprovar 0 Plano de Aplicacao Anual do FlA, ate no maximo abril, contendo as
metas estabelecidas para 0 periodo;

III - estabelecer procedimentos e criterios para a utilizacao dos recursos, por meio de
Resolucoes e Editais, observando os principios da legalidade, impessoalidade, publicidade,
moralidade e eficiencia;

• IV - solicitar a Secretaria Municipal de Financas, procedimento para a formalizacao de parcerias
nos termos da Lei Federal n° 13.019/2014;

V - indicar membros para compor Cornissoes Tematicas Permanentes ou Temporarias,
Comissao de Selecao, Comissao de Monitoramento e Avaliacao de Parcerias, cujas atribuicoes
serao dispostas em Resolucao;

VI - elaborar e deliberar cronogramas e prazos para a aplicacao e execucao dos recursos do FIA;

VII - tomar publico os valores de arrecadacao e aplicacao dos recursos do Fundo, anualmente;

VIII - monitorar e avaliar a aplicacao dos recursos do Fundo Municipal da Infiincia e
Adolescencia - FIA, por intermedio de relatorios bimestrais, relatorio fisico financeiro e balance
anual, sem prejuizo de outras formas, garantindo a devida publicidade dessas informacoes, em
sintonia com 0 disposto em legislacao especifica;

IX - monitorar e fiscalizar os programas, projetos e acoes financiadas com os recursos do Fundo
Municipal da Infiincia e Adolescencia - FIA, segundo criterios e meios definidos pelo Conselho
Municipal de Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA, bem como solicitar aos



DEPLANALTO
CNPJ N" 76.460.526/0001·16

~a 840 Francisco de Assls, 1583
Fone/Fax:(046)3555·8100

85750-000 PLANALTO PARANA

responsaveis, a qualquer tempo, as informacoes necessarias ao acompanhamento e a avaliacao
das atividades apoiadas pelo Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia . FIA;

x . desenvolver atividades relacionadas a ampliacao da captacao de recursos para 0 Fundo
Municipal da Infancia e Adolescencia . FIA com 0 apoio do executivo municipal;

XI . mobilizar a sociedade para participar no processo de elaboracao e implementacao da
politica de promocao, protecao, defesa e atendimento dos direitos da crianca e do adolescente,
bem como na fiscalizacao da aplicacao dos recursos do Fundo Municipal da Infancia e
Adolescencia FlA.

• Paragrafo unico, A definicao quanto a utilizacao dos recursos do Fundo Municipal da Infancia e
Adolescencia • FIA, deve competir unica e exclusivamente ao Conselho Municipal de Direitos
da Crianca e do Adolescente . CMDCA.

Capitulo V
DAS CONDI<;OES DE APLICA<;Ao DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DA

INFANCIA E ADOLESCENCIA· FIA

Art. 12 A aplicacao dos recursos do Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia . FIA,
deliberada pelo Conselho Municipal de Direitos da Crianca e do Adolescente . CMDCA, devera
ser destinada para 0 financiamento de acoes governamentais e nao-govemamentais, observadas
as disposicoes legais, por tempo determinado, nao excedendo a 03 (tres) anos:

I . desenvolvimento de programas e services complementares ou inovadores, da politica de
promocao, protecao, defesa e atendimento dos direitos da crianca e do adolescente, com a
priorizacao de criancas e adolescentes em situacao de risco pessoal e social sendo: situacao de
rua, drogadicao, vitimas de abuso sexual, fisico e psicologico, de trabalho infantil, negligencia e
demais violacoes de direitos;

• II - destinacao obrigatoria de percentual para services de acolhimento, sob a forma de guarda,
de crianca e de adolescente, orfiio ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3°, VI, da
Constituicao Federal e do art. 260, § 2° da Lei n° 8.069, de 1990, observadas as diretrizes do
Plano Nacional e Municipal de Promocao, Protecao e Defesa do Direito de Criancas e
Adolescentes it Convivencia Familiar e Comunitaria;

III - cofinanciamento das acoes previstas na Lei Federal n° 12.594/2012 que institui-o 0 Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, em especial para capacitacao, sistema de
informacoes e avaliacao;

IV - programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboracao de diagnosticos, sistemas de
informacoes, monitoramento e avaliacao das politicas publicas de promocao, protecao, defesa e
atendimento dos direitos da crianca e do adolescente, mediante expressa deliberacao do
Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente e certificado pelo Controle
Interno quando it justificacao de sua relevancia para 0 desenvolvimento dos protegidos pela Lei
n? 8.069/90;

V - programas e projetos de capacitacao e formacao profissional continuada dos operadores do
Sistema de Garantia dos Direitos da Crianca e do Adolescente;
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VI - desenvolvimento de programas e projetos de comunicacao, campanhas educativas,
publicacoes, divulgacao das acoes de promocao, protecao, defesa e atendimento dos direitos da
crianca e do adolescente;

VII - acoes de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Crianca e do Adolescente,
com enfase na mobilizacao social e na articulacao para a defesa dos direitos da crianca e do
adolescente.

§ 10 0 CMDCA ao elaborar e aprovar 0 Plano de A~iio Anual, devera assegurar 0 cumprimento
prioritario das metas do Plano Decenal dos Direitos da Crianca e do Adolescente e demais
pIanos municipais complementares no ambito da politica de promocao, protecao, defesa e
atendimento dos direitos da crianca e do adolescente.

Art. 13 E vedada a utilizacao dos recursos do Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia -
FIA para despesas que nao se identifiquem diretamente com a realizacao de seus objetivos ou
servicos determinados pela lei que 0 instituiu, exceto em situacoes emergenciais ou de
calamidade publica previstas em lei. Esses casos excepcionais devem ser aprovados pela
plenaria do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA.

§ 10Alern das condicoes estabelecidas no caput, deve ser vedada ainda a utilizacao dos recursos
do Fundo Municipal da Infiincia e Adolescencia - FIA para:

I - transferencia de recursos do Fundo sem a deliberacao do Conselho Municipal dos Direitos da
Crianca e do Adolescente;

II - pagamento, manutencao, funcionamento e outras despesas do Conselho Tutelar;

1II - manutencao, funcionamento e outras despesas do Conselho Municipal dos Direitos da
Crianca e do Adolescente - CMDCA;

IV - financiamento das politicas publicas sociais basicas, em carater continuado, e que
disponham de fundo especifico, nos termos definidos pela legislacao pertinente;

V - multas, juros e encargos bancarios;

VI - amortizacao de principal, encargos do service da divida e parcelamentos de obrigacoes
contributivas trabalhistas, ou nao;

VII sentencas judiciais e precatorios, de acoes trabalhistas, ou nao;

VIII - anuidades e mensalidades associativas ou de entidades de classe de servidores e
empregados;

IX - beneftcios assistenciais e prernios de seguro de servidores e empregados;

X - diarias, passagens e estadia ou combustiveis de veiculos particulares;

XI - proventos e pensoes, mesmo que de servidores que a atividade tenha sido desempenhada no
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setor da crianca e do adolescente;

XII - despesa de pessoal dos quadros do Municipio;

Xlii - pela prestacao de services de servidores e empregados do quadro de pessoal do
Municipio, realizada em horatio fora do expediente, ou nao;

XIV - acoes e atividades estranhas as funcoes de atendimento a crianca e ao adolescente;

XV- entidades nao govemamentais que tenham tido prestacao de contadas julgadas irregulares;

XVI - entidades nao govemamentais e unidades govemamentais que estejam com parceria ou
execucao de projeto vigente, atraves do repasse de recursos do FIA Municipal;

XVII - entidades nao govemamentais e unidades govemamentais que nao estejam regularrnente
registradas e com seus programas inscritos no CMDCA, ha no minirno I (urn) ana a contar da
publicacao da Resolucao do CMDCA, com cadastro ativo para poder celebrar as parcerias e,
eventualmente, receber recursos financeiros.

Art. 14 0 financiamento dos pianos de trabalho e aplicacao pelo Fundo Municipal da Infiincia e
Adolescencia - FIA deve estar condicionado a previsao orcarnentaria e II disponibilidade
financeira dos recursos.

Art. 15 Desde que amparada em legislacao especifica e condicionada II existencia e ao
funcionamento efetivo do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente -
CMDCA, em conforrnidade com 0 disposto na Lei n" 8.069 de 1990, art. 261, paragrafo unico,
podera ser admitida a transferencia de recursos entre os Fundos dos Direitos da Crianca e do
Adolescente dos entes federados.

Art. 16 0 saldo positivo do Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia - FlA apurado em
balance anual, sera transferido para 0 exercicio subsequente, a credito do mesmo fundo,
conforrne deterrnina 0 art. 73 da Lei nO4.320 de 1964.

Capitulo VI
DO CONTROLE E DA FlSCALIZA<;Ao DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E

ADOLESCENCIA - FIA

Art. 17 Os recursos do Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia - FIA utilizados para 0

financiamento dos pianos de trabalho e aplicacao, desenvolvidos por unidades govemamentais
ou entidades nao govemamentais, estao sujeitos II prestacao de contas de gestae aos orgaos de
controle intemo do Poder Executivo, Controladoria Intema, e ao Conselho Municipal de
Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA, bem como ao controle extemo por parte do
Poder Legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministerio Publico.

Paragrafo unico. 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA,
diante de indicios de irregularidades, ilegalidades ou improbidades em relacao ao Fundo
Municipal da lnfancia e Adolescencia - FIA ou suas dotacoes nas leis orcamentarias, dos quais
tenha ciencia, deve apresentar representacao junto ao Ministerio Publico para as medidas
cabiveis.
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Art. 18 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA deve
utilizar os meios ao seu alcance para divulgar amplamente:

I - as acoes prioritarias das politicas de promocao, protecao, defesa e atendimento dos direitos
da crianca e do adolescente;

11- a relacao dos pIanos de trabalho e aplicacao aprovados por meio de resolucao, contendo 0

valor dos recursos previstos e a execucao orcamentaria efetivada para implementacao dos
mesmos;

III - 0 total das receitas previstas no orcamento do Fundo Municipal da Infiincia e Adolescencia
- FIA para cada exercicio;

IV - os mecanismos de monitoramento, de avaliacao e de fiscalizacao dos resultados dos pIanos
de trabalho e aplicacao beneficiados com recursos do Fundo Municipal da Infiincia e
Adolescencia - FlA.

Art. 19 Nos materiais de divulgacao das acoes, projetos e programas que tenham recebido
financiamento do Fundo Municipal da Infiincia e Adolescencia - FIA deve ser obrigatoria a
referencia ao Conselho e ao Fundo como fonte publica de financiamento, con forme padriio
estabelecido pelo CMDCA.

Capitulo VII
DAS DlSPOSI<;:OES FINAlS

Art. 20 Os recursos do FIA devem ser geridos em conformidade com a Legislacao que regula a
execucao dos orcamentos publicos.

Art. 21 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em
contrario.

GABINETE 00 PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos dezenove dias do mes de
novembro do ano de mil dois mil e dezoito.

1~ (,-v-/~
~ INACIO jOSfWERLE

PREFEITO MUNICIPAL


