
  

Eixo do Controle - Fundos Especiais

“Desafios para o funcionamento do 
FIA e do Orçamento Criança e 
Adolescente”

Sidney Fiori Junior
CNMP - Nov/22



  

Obra publicada: 30/4/2020

● Todas as informações poderão ser acessadas no Guia 
abaixo, no seguinte endereço:

● https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13115-cij-
cnmp-publica-obra-sobre-fundos-do-direito-da-crianc-a-e-
do-adolescente



  

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NATUREZA JURÍDICA: Fundo Especial significa que parcela de recursos financeiros 

recebidos pelo Poder Público serão  destacados para a consecução de determinados 

objetivos, segundo princípios e regras próprios.

Meio de tornar certa a aplicação destes recursos para áreas entendidas como de 

especial relevância. Destino certo dos recursos.  

Exceção à regra geral: segundo a qual todos os recursos financeiros devem 

ingressar nos cofres públicos por uma única via: Fazenda Pública = distribui 

conforme escala de prioridades dos governantes.

O fundo é um facilitador/instrumento de captação de recursos financeiros 

extraordinários. Forma especial de arrecadação. Nada mais que isso.



  

DEFINIÇÃO

Segundo Patrícia Silveira Tavares (Curso de Direito da C.A., Lumen Juris):

“Aportes de recursos financeiros constituídos de receitas específicas e 

aplicados na aquisição de bens e na execução de serviços diretamente 

vinculados à política de atendimento da população infanto-juvenil , com base 

em plano de ação elaborado pelos Conselhos de Direitos, observadas as 

normas da legislação própria de cada ente federativo”. 

Evidente que esses recursos não excluem a obrigação do Poder Público de 

contemplar no orçamento, observando-se o princípio da prioridade absoluta (art. 

227 da Constituição Federal), recursos para a implementação de serviços, 

programas, etc, 



  

FUNDOS ESPECIAIS - Lei 4.320/64 (Lei do 
Orçamento)

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por 

lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços , 

facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.

Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos 

especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou 

em créditos adicionais.

Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo 

positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o 

exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo .

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares 

de controle, prestação e tomada de contas , sem de qualquer modo, elidir a 

competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.



  

Base Legal

➔ CR/88 – artigos 165 a 169 = capítulo que trata dos “orçamentos”

➔ Lei 4.320/64, artigos 71 a 74

➔ Lei 8.666/93

➔ Lei 8.069/90, artigos 88, IV, 154, 214 e 260

➔ Lei 13.019/14 (MROSC)

➔ Resolução 137/2010 e 194/2017 CONANDA

➔ Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 12, inciso I (Lei do IR); 

➔ Decreto nº 9.580, de 2018 – Regulamento do IR; 

➔ Instrução Normativa RFB nº 1.311, de 2012

➔ Leis Estaduais e Municipais



  

A INSTITUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO FIA SÃO COGENTES

ECA e Res 137 CONANDA:

A criação e manutenção são cogentes e não ato adm 

facultativo: 

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

(...)

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais 

vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e 

do adolescente; 



  

IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO FIA

➔ FIA ou FDCA deve ser criado por Lei e não Portaria ou Decreto (art. 167, IX, CR); 

* Pesquisa de 2014 (fundação Abrinq) detectou que 5.482 municípios tinham 

instalado o CMDCA, mas apenas 2.737 deles haviam criado o FIA. Importante que o 

MP, via Promotoria ou CAO, identifiquem quais são esses Municípios visando a 

regularização.

➔ Após a Lei Municipal, o Fundo deve ser regulamentado via Decreto ou Portaria – 

aspectos da gestão e nomeação do gestor (contábil) do FIA  (acompanhar a 

movimentação dos recursos e ordenar despesas, sob a coordenação CMDCA).

➔ Observar se a Lei do FIA foi atualizada para se adequar aos artigos 260 a 260-K do 

ECA, alterados pela Lei 12.594/12



  

IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO FIA

Os Fundos precisam de regularização perante a Receita Federal. Vide:

ECA. Art. 260-K.  A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(atualmente MMFDH) encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 

de outubro de cada ano , arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos 

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais e 

municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das 

contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas , 

destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos Fundos.



  

ATENÇÃO

● Balanço das doações feitas aos Fundos da Criança/Adolescente na 
Declaração do Imposto de Renda 2021: Foram repassados mais de 
51 milhões de reais para 729 Fundos da Criança e do Adolescente. 
Total de apenas 43.364 doações. Pandemia reduziu!!

● Balanço do IRPF 2018: arrecadados cerca de R$ 67,88 milhões 
destinados aos Fundos da Criança (FDCA), a maior cifra desde 
2013, quando as doações começaram a ser feitas via DIRPF. A 
quantidade de doações também superou os anos anteriores, 
atingindo a marca de 62.688. 

● As dúvidas de como regularizar os cadastros e os itens que devem 
ser cumpridos para que o fundo seja considerado apto para 
recebimento de repasses no próximo ano podem ser elucidados 
acessando o FAQ dos Fundos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FDCA). Email: cadastrofdi.mdh.gov.br 



  

BALANÇO

● Fonte: site da Receita Federal



  

Atuação GT Orçamento/FIA/CNMP



  

ESTRATÉGIA CAOPIJ: REGULARIZAR O FIA DOS 139 MUNICÍPIOS DO 

TOCANTINS

Expedição de ofícios circulares alertando àqueles que ainda não 

regularizaram o FIA, com material de apoio (base legal e cartilhas).

Trecho usado no ofício: “Neste contexto, insta esclarecer que a 

regularização do Fundo junto à Receita Federal permite a arrecadação de 

aportes/investimentos/doações através das declarações de imposto de 

renda de pessoas físicas (até 6% do imposto devido) e jurídicas (até 

1% do imposto devido). Para que os Senhores tenham ideia do montante 

que está, potencialmente, deixando de ser arrecadado segue, também 

em anexo, planilha com o potencial arrecadatório de pessoas físicas e 

jurídicas que estavam aptas a contribuir com o FIA em seu Município”.



  

Confederação Nacional dos Municípios - CNM

● ATENÇÃO

● http://fia.cnm.org.br/



  

https://www.gov.br/participamaisbrasil/cadastramento
-de-fundos
 (site MMFDH)

https://www.gov.br/participamaisbrasil/cadastramento-de-fundos
https://www.gov.br/participamaisbrasil/cadastramento-de-fundos


  

Plano de Ação/Execução

Plano de Ação: é o diagnóstico das demandas sociais. Diretrizes são postas 

através deste plano, deliberado pelo colegiado. Planejamento das ações para o 

atendimento das demandas sociais do público-alvo. Os recursos captados pelo 

FIA devem ser utilizados para sanar as falhas existentes na “Rede de Proteção”. 

Comissão específica – sugestão - 2 CTs, 2 CMDCAs, 1 assistente social (1 

secretário)

Objetivo: Avaliar o funcionamento das políticas básicas de saúde (datasus), 

educação (inep), assistência etc X quanto mais proteção básica, menos proteção 

especial.

Fontes de dados: secretarias responsáveis, conferências, SIPIA, PM, SSP, etc

Potencialidades da rede – mapear os serviços e programas importantes



  

Plano de Ação/Execução

Feito o Plano, será possível identificar quais programas ou serviços : 

● Precisam ser criados, qualificados, expandidos, etc 

● Desses programas/serviços quais podem/devem ser financiados com 

verbas do FIA (art. 16 Res. 137 Conanda) 

● Quais deverão receber aportes no orçamento/tesouro

● Quais serão executados diretamente pelo poder público e quais precisão 

ser terceirizados à iniciativa privada 

● MROSC (Lei 13.019) = chamamento público (termo de 

colaboração/termo de fomento/acordo de cooperação)



  

Diagnóstico e Planejamento – Fonte: Pró-
Menino/Fundação Telefônica. Conhecer para Transformar 



  

Diagnóstico e Planejamento - Fonte: 
Pró-Menino/Fundação Telefônica. Conhecer para Transformar



  

Plano de Ação/Execução



  

Principais Violações

SÍNTESE DAS PRINCIPAIS VIOLAÇÕES DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

➔ VIDA, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO – mortalidade e desnutrição infantil, óbitos evitáveis, 
vacinação, saneamento básico, alcoolismo, drogadição, dst, homicídios etc

➔ CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA – situação de rua, abandono, negligência, 
maus tratos, abuso sexual, crianças sem registro civil, institucionalização prolongada etc

➔ EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – faltam CEIs, escolas, merenda, 
transporte escolar, salubridade, segurança, material didático etc

➔ LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE – aliciamento para atos infracionais, abuso 
sexual, tráfico de pessoas, violência doméstica, mendicância etc

➔ PROFISSIONALIZAÇÃO E PROTEÇÃO NO TRABALHO – exploração do trabalho 
infantil, ausência de oportunidade de programas de aprendizagem, subempregos, 
exposição a perigo etc 



  

Plano de Ação



  

Plano de Aplicação/Execução

Plano de Aplicação ou de Execução : é o orçamento do FIA, por meio dele são 

distribuídos os recursos para a implementação das ações eleitas pelo CMDCA. 

Nele são feitas as programações orçamentárias, detalhando as fontes de receitas, as 

ações, objetivos, metas, prioridades, prazos, entes responsáveis pela execução, etc.

É parte integrante da LOA (art. 165, § 5º, I e III, CR), contendo a discriminação da receita 

e da despesa de forma a evidenciar as políticas públicas e programas de trabalho para o 

ano fiscal seguinte.

Observação: os planos de ação e de execução devem constar do orçamento público 

(LDO/LOA) da pasta onde o CMDCA está vinculado. 

Para isso a comissão deve providenciar o diagnóstico até agosto de cada ano (em 

setembro a LOA – do ano seguinte - é enviada ao legislativo). Deve haver gestão para que 

isso ocorra!!!



  

Plano de Aplicação/Execução

O plano de aplicação do fundo é o que foi aprovado com a LOA.

Qualquer documento produzido pelo Conselho com esse “nome”, após o 

prazo, muitas vezes já no curso do exercício financeiro, não tem 

nenhuma força cogente ou relevância jurídica .

Com a perda dos prazos, o Conselho perde quase toda a vantagem da 

existência do fundo. Sem previsão de receita e autorização de 

despesas compatíveis com a realidade , dependerá da vontade política 

do chefe do executivo para a abertura de créditos suplementares, por 

decreto, ou mesmo do legislativo para abertura de créditos especiais. 



  

Plano de Aplicação/Execução

A disparidade do que consta no orçamento com a realidade financeira do fundo 

gera consequências graves, uma vez que, existem as seguintes vedações:

CF, Art. 167. São vedados:

I – o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II – a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 

excedam os créditos orçamentários ou adicionais .

Por outro lado, cumprida regularmente essa etapa, o CMDCA terá um planejamento 

consistente (art. 167, VII da CR e art. 5º, § 4º, da LRF) para apresentar não só aos 

órgãos de fiscalização, mas também aos contribuintes, para obter confiança e 

incentivar os depósitos dedutíveis do Imposto de Renda .



  

Plano de Aplicação



  

Gestão Política e Estratégica do FIA

A gestão política e estratégica sempre será do CMDCA (art. 88, IV, 214 e 260, 

ECA). 

É o CMDCA quem traçará as diretrizes para a aplicação dos recursos. 

CMDCA deve deliberar (via resoluções próprias) a política pública – controle 

social – democracia participativa. 

Deliberar é decidir baseado em evidências = diagnósticos – as decisões são 

consideradas como se fossem do Poder Público. Daí a importância de haver 

consensos entre os conselheiros do poder púb e da sociedade.

A execução das decisões cabe ao poder executivo via atos adm.



  

Gestão Política e Estratégica do FIA

Atenção: A deliberação do Conselho de Direitos, no âmbito de 
sua competência, vincula (obriga) a administração, que não 
pode se furtar em cumpri-la, até porque, está amparada pelo 
princípio da PRIORIDADE ABSOLUTA à criança e ao 
adolescente que preconiza:

● a "precedência de atendimento nos serviços públicos e de 
relevância pública", 

● a "preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas" e 

● a "destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas à proteção à criança e ao adolescente" (art.4º, 
par. único, alíneas "b", "c" e "d", da Lei nº 8.069/90).



  

Gestão Política e Estratégica do FIA

Sobre a matéria, aliás, vale transcrever emblemática decisão do 
Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO . 1. Na 
atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do Judiciário, 
autoriza que se examinem, inclusive, as razões de conveniência e 
oportunidade do administrador. 2. Legitimidade do Ministério 
Público para exigir do Município a execução de política 
específica, a qual se tornou obrigatória por meio de resolução 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 3. Tutela específica para que seja incluída verba 
no próximo orçamento, a fim de atender a propostas políticas 
certas e determinadas. 4. Recurso especial provido (STJ, RESP 
493811, 2ª T., Rel. Min. Eliana Calmon, j. 11/11/03, DJ 15/03/04).



  

Gestão Política e Estratégica do FIA

● 3 destinações obrigatórias que decorrem da Lei :

a) ECA, Art. 260, §2º. Os conselhos nacional, estaduais e municipais dos 
direitos da criança e do adolescente fixarão critérios de utilização, por meio 
de planos de aplicação, das dotações subsidiadas e demais receitas, 
aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, 
sob a forma de guarda, de crianças e adolescentes……. 

b) e para programas de atenção integral à primeira infância  em áreas de 
maior carência socioeconômica e em situações de calamidade.

c) Lei 12.594/12 (SINASE). Art. 31.  Os Conselhos de Direitos, nas 3 (três) 
esferas de governo, definirão, anualmente, o percentual de recursos dos 
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente a serem aplicados no 
financiamento das ações previstas nesta Lei, em especial para 
capacitação, sistemas de informação e de avaliação . 

 



  

Transparência na gestão

ECA, Art. 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 

nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à 

comunidade: 

I - o calendário de suas reuniões; 

II - as ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança e 

ao adolescente; 

III - os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com 

recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, 

estaduais, distrital ou municipais; 

IV - a relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor dos 

recursos previstos para implementação das ações, por projeto; 



  

Transparência na gestão

V - o total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por projeto 

atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de 

Informações sobre a Infância e a Adolescência; e 

VI - a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos 

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e 

municipais.

Essa transparência atende aos ditames da LRF (art. 48, §1º) e à Lei de Acesso 

à Informação (art. 7º, VII).

Gestão política do FIA = determinar em quais serviços, programas ou ações 

os recursos serão usados.



  

GESTÃO CONTÁBIL DO FIA 

CMDCA é o responsável legal pela destinação dos recursos, mas não é ordenador de 

despesas e não pode prestar contas de forma autônoma .

Res. 137. Art. 8º O Poder Executivo deve designar os servidores públicos que atuarão como 

gestor e/ou ordenador de despesas  do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

autoridade de cujos atos resultará emissão de empenho, autorização de pagamento, 

suprimento ou dispêndio de recursos do Fundo . 

§ 1º O órgão responsável pela política de promoção, de proteção, de defesa e de atendimento 

dos direitos das crianças e dos adolescentes ao qual o Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente for vinculado deve ficar responsável pela abertura, em estabelecimento oficial de 

crédito, de contas específicas  destinadas à movimentação das receitas e despesas do Fundo . 

§ 2º Os recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente devem ter um registro 

próprio, de modo que a disponibilidade de caixa, receita e despesa, fique identificada de forma 

individualizada e transparente.



  

GESTÃO CONTÁBIL DO FIA 

● O administrador contábil  do FIA atua sob a coordenação do CMDCA a fim de 

dar concretude às deliberações. 

● Jamais o administrador poderá reavaliar o mérito das deliberações do colegiado 

do CMDCA, mas apenas operacionalizar os planos de ação e aplicação . Se 

isso ocorrer, cabe questionamento pelas vias judicial e extrajudicial. 

● Art. 8º, § 3º A destinação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, em qualquer caso, dependerá de prévia deliberação plenária do 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente , devendo a resolução 

ou ato administrativo equivalente que a materializar ser anexada à 

documentação respectiva, para fins de controle de legalidade e prestação de 

contas.



  

GESTÃO CONTÁBIL DO FIA 

● Legalmente, o administrador deve dar prioridade aos 
processos de liberação dos recursos:

● Art. 8º, § 4º As providências administrativas necessárias à 
liberação dos recursos, após a deliberação do 
Conselho, deverão observar o princípio constitucional da 
prioridade absoluta à criança e ao adolescente, sem 
prejuízo do efetivo e integral respeito às normas e 
princípios relativos à administração dos recursos públicos .

● Trata-se de problema crônico de muitos entes federados 
relativo à falta de planejamento na execução 
orçamentária.



  

GESTÃO CONTÁBIL DO FIA 

Art. 260-D.  Os órgãos responsáveis pela administração das 

contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, 

estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do 

doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do 

Conselho correspondente, especificando: 

I - número de ordem; 

II - nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e 

endereço do emitente; 

III - nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do 

doador; 



  

GESTÃO CONTÁBIL DO FIA 

IV - data da doação e valor efetivamente recebido; e 

V - ano-calendário a que se refere a doação. 

§ 1o  O comprovante de que trata o caput deste artigo pode 

ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a 

mês. 

§ 2o  No caso de doação em bens, o comprovante deve 

conter a identificação dos bens, mediante descrição em campo próprio 

ou em relação anexa ao comprovante, informando também se houve 

avaliação, o nome, CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores.



  

CAPTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

PRINCIPAIS FONTES DE RECURSOS 

(Art. 10, Res. 137, Conanda)

1) Dotação Orçamentária do Poder Executivo

2) Transferências entre os entes da Federação

3) Doações incentivadas de pessoas físicas e jurídicas

4) Multas aplicadas pela autoridade judiciária



  

CAPTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

1) Dotação Orçamentária do Poder Executivo

➔ Leis Mun. definem porcentagem da Receita Corrente Líq. (inconst. - art. 167, IV CR/88 

proíbe a vinculação de impostos, mas não proíbe taxas ou contribuições)

➔ O correto é definir o repasse de acordo com os planos de ação/execução (reflete as reais 

necessidades do diagnóstico)

➔ Res. 137/2010 CONANDA, art. 11 determina essa obrigação da dotação orçamentária, mas 

não diz um porcentagem do orçamento (de propósito) = porque depende do dos planos.

➔ Recursos financeiros X previsão orçamentária

➔ Possibilidade de créditos adicionais/suplementares para contemplar ações.



  

Ofício cobrando dotação orçamentária

Senhor Secretário da Fazenda,

A Lei Mun. nº XXX, em seu art. XX dispõe que “O Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente será constituído: I - dotação consignada 

anualmente no orçamento do Município e verbas adicionais que a lei estabelecer 

no decurso de cada exercício”.

Resta evidenciado que as dotações consignadas anualmente no orçamento 

também compõem o FIA, razão pela qual, REITERAMOS o of. XX para que seja 

informado, se o Plano de Execução/Aplicação foi incorporado à LOA/20XX e se 

o valor rubricado foi ou se será depositado, como única forma de contemplar 

o Diagnóstico XX, informando-se a data em que isso deverá ocorrer, tudo em 

consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta .



  

CAPTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

2) Transferências entre os entes da Federação

União ou Estado podem transferir recursos para o FIA (ex. Fundo a 

fundo), por força da descentralização político-adm.

Importância do diálogo dos conselheiros mun com os conselhos 

estaduais e nacional = estar atento à essas possibilidades.

Liderança do CONANDA disponibilizando os recursos do fundo 

nacional, inclusive como incentivo para regularização e efetivo 

funcionamento dos fundos dos mais diversos municípios.



  

CAPTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

3) Doações incentivadas de pessoas físicas e jurídicas

Conceito doação X destinação. 

Doação incentivada não há desembolso do contribuinte, mas 

dedução fiscal e direcionamento do IR para FIA.

Caso o contribuinte não use esse direito, seu IR será transferido 

para o Tesouro Nacional. 

Sendo o FIA uma conta pública, as doações adquirem status de 

recurso público (normas de gestão relacionadas).



  

CAPTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

● Ao invés de o contribuinte pagar o valor total do IR para o Leão, 
um percentual desse imposto pode ser repassado para um ou 
mais Fundos de sua livre escolha.

● Ao destinar recursos a esses Fundos, os cidadãos e as 
empresas têm uma oportunidade de exercer participação 
social cidadã, pois decidem conscientemente que uma parte de 
seu IR será direcionada para ações definidas pela CR/88 como 
prioritárias, cuja execução e resultados poderão acompanhar.

● Civismo tributário dos contribuintes: o dever de pagar 
impostos transforma-se em ato de participação democrática no 
processo de execução de políticas públicas.



  

CAPTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Regras para destinações incentivadas de pessoas físicas

● Art. 260, inciso II do ECA: as doações de pessoas físicas aos 
Fundos podem ser integralmente deduzidas do IR até o limite de 
6% do valor do imposto devido.

● Apenas pessoas que fazem a Declaração pelo formulário 
completo de declaração do IR podem deduzir do imposto 
devido.

● Podem efetuar destinações incentivadas tanto as pessoas 
físicas que têm imposto a pagar como aquelas que têm direito 
à restituição.

● Doação pode ser feita ao longo do ano fiscal (12x).



  

Captação via CMDCA

● A doação incentivada do IR pode ser feita de 2 formas:

1) VIA CMDCA – boletos municipais – 6% (ao longo do 
ano fiscal)

2) VIA DIRPF – DARF – 3% (março/abril)



  

Captação via CMDCA

➔ Primeira Forma: ainda desconhecida

➔ A doação incentivada do IR pode ser 
feita:

➔ VIA CMDCA – boletos municipais – 6% 
(ao longo do ano fiscal) 



  

PASSO A PASSO PARA CALCULAR O VALOR QUE A PESSOA (FÍSICA OU 

JURÍDICA) PODE DESTINAR = DOAÇÃO VIA CMDCA

1º PASSO: APURAR O IMPOSTO DEVIDO

Na última declaração checar o imposto devido. Em havendo drásticas alterações nas receitas 

X despesas, será necessário um cálculo mais apurado (sites especializados e gratuitos)

Lei 9.250/95, art. 8º: A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença 

entre as somas dos rendimentos percebidos durante o ano-calendário X as deduções 

(médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e 

hospitais, exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses 

ortopédicas e dentárias + estabelecimentos de ensino (todas as etapas), compreendendo os 

cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à 

educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual 

individual)



  

2º PASSO: PROJETAR O PERCENTUAL

a) Pessoa Jurídica: 

Tributação pelo Lucro Real:O Lucro Real é um regime tributário 

obrigatório para empresas que possuem sua receita bruta acima de 

R$78 milhões por ano e facultativo para as demais. (Aqueles tributadas 

pelo Simples estão excluídas - microemp, EPPs, e as trib. pelo lucro 

presumido ou arbitrado).

Limite de 1% do imposto devido.  

Base legal: ECA, Art. 260 (...)  

I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas 

pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real; e



  

2º PASSO: PROJETAR O PERCENTUAL

b) Pessoa Física: 

Base legal: ECA, Art. 260, §2º: A dedução de que trata o caput:         

I - está sujeita ao limite de  6% (seis por cento) do imposto sobre a renda 

apurado na declaração de que trata o inciso II do caput do art. 260;      

II - não se aplica à pessoa física que :   

a) utilizar o desconto simplificado;           

b) apresentar declaração em formulário; ou       

c) entregar a declaração fora do prazo;



  

3º PASSO: EXEMPLIFICANDO

Ex. Imposto Devido R$ 100.000,00.

Sendo pessoa física (6%), contribuinte pode destinar R$ 6.000,00 para o FIA até o último 

dia útil do ano (calendário fiscal). Mesmo morando na cidade “A”, pode ser feita a doação 

para o FIA da cidade “B”.

QUEM TEM RESTITUIÇÃO: o contribuinte tem restituição de IR no valor de R$ 4.000,00. 

Feita a doação de R$ 6.000,00, esse valor será somado e receberá na restituição R$ 

10.000,00.

QUEM TEM IR A PAGAR:  Caso o contribuinte tenha IR a pagar de R$ 6.000,00. Caso 

tenha doado os mesmos R$ 6.000,00, neutraliza o imposto a pagar e ainda recebe 

rendimentos da correção da taxa SELIC.

Lembrar que taxa SELIC sempre teve bom rendimento, mas atualmente está em 2 % 

ao ano = Lei 9.250/96 (Lei do Imposto de Renda), Art. 16. “quando a taxa de juros estiver 

abaixo ou igual a 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais a TR”.



  

ESTRATÉGIAS PARA AMPLIAR A CAPTAÇÃO DE DOAÇÕES 

DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

➔ CMDCA – criação da comissão de mobilização de recursos (preparados 

tecnicamente). 

➔ Fidelização dos doadores (e-mail, telefonemas etc)!!! 

➔ Leis Municipais que reconhecem e premiam os doadores (selos).  

➔ Intensa mobilização popular (Associações, ONGs, Igrejas etc) e muito marketing 

nas rádios, TV, redes sociais etc = é importante destacar = ao invés dos valores 

viajarem pela burocracia estatal, será investido com maior agilidade em projetos 

locais de proteção aos direitos da infância e da adolescência

➔ Reuniões com os contadores, conselho de contabilidade, profissionais liberais de 

todas as áreas (Conselhos Profissionais), servidores públicos, empresários etc.



  

ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE DOAÇÕES DE 

PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

➔ Parceria com Bancos (trocados), ACIARA, Rensoftware (trocados).

➔ MPT – multas TACs

➔ Alegações comuns do doador para não destinar :

➔ Malha fina: não há risco desde que declarado o valor correto

➔ Demora na Restituição : a restituição segue a ordem de entrega 

(exceto maiores de 60 anos)

➔ Desembolso antecipado : tem correção da SELIC

➔ Valor será gerido pela Prefeitura? Não confio!!



  

PLANEJANDO A CAPTAÇÃO

● CAPTAÇÃO VIA BOLETOS MUNICIPAIS (DAM):

1) Alguns municípios divulgam os dados bancários do FIA 
e aguardam os depósitos dos contribuintes. Após 
depositar, cabe ao contribuinte remeter cópia do depósito 
ao CMDCA, juntamente com seus dados pessoais e 
solicitar que o Conselho emita o recibo;

2) Boletos municipais = vantagem (além de ser 6%) – 
depósito ocorre no mesmo dia ou dia seguinte.  

3) Outros Municípios desenvolvem soluções tecnológicas 
mais modernas. Vide ex.:



  

Site Município de Palmas para facilitar a doação via DAM

http://impostosolidario.palmas.to.gov.br/fia/

http://impostosolidario.palmas.to.gov.br/fia/


  

http://fia.araguaina.to.gov.br/



  

http://fia.araguaina.to.gov.br/



  



  

Declaração de Benefícios Fiscais - DBF



  

Como o contribuinte deve declarar a 
doação realizada via CMDCA?



  

ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE DOAÇÕES DE 

PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

● CRÍTICA

● Muitos Conselhos   ainda   exercem   a gestão  do  FIA  de 
uma forma reativa (e não proativa): aguardam  o  ingresso 
de recursos no Fundo (via de regra advindos do Imposto de 
Renda) para então decidir como repassar esses recursos 
para organizações e projetos de atendimento  de  crianças  
e  adolescentes.

● Conselhos com postura reativa não se organizam para 
elaborar Planos de Aplicação de Recursos do Fundo 
que estimem os valores necessários para viabilizar a 
execução de ações prioritárias em seus municípios.



  

CAPTAÇÃO VIA DIRPF

● Segunda forma de se destinar o IR:

● A doação incentivada do IR pode ser feita:

➔ VIA DIRPF – DARF – 3% (março/abril) = + 
FAMOSA

➔ Ainda é a forma mais conhecida da 
sociedade



  

Captação via DIRPF

● Essa modalidade permite a captação de apenas 3% das 
pessoas físicas.

● Pessoas jurídicas estão excluídas.

● É feita a doação incentivada diretamente no momento da 
declaração do IR, via Programa da RF. 

● Trata-se de uma novidade trazida pela  Lei 12.594/12, art. 
260-A, inciso III.

● É praticamente uma segunda chance para os 
retardatários.



  

SIMPLICIDADE DA CAPTAÇÃO VIA DIRPF

O próprio Programa calcula o limite legal de dedução. 
Contribuinte não se preocupa com cálculos.

Efetuado o pagamento, a RF informa o CMDCA sobre os 
valores pagos. Contribuinte não se preocupa em cair na 
malha.

DARF – valores são depositados nos Fundos somente após 
o processamento das declarações (a partir de setembro). 

CMDCA não precisa elaborar DBF.

Vide imagens extraídas do Programa da Receita Federal.



  

PAGAMENTO



  

CAPTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

4) Multas aplicadas pela autoridade judiciária

ECA, Art. 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município.

§ 1º As multas não recolhidas até trinta dias após o trânsito em julgado da 

decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério 

Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.

§ 2º Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado 

em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária.

(Art. 194, ECA - Agentes de Proteção)



  

Destaques da Resolução 137 do CONANDA: 

CONTROVERTIDA DOAÇÃO CASADA

Art. 12. A definição quanto à utilização dos recursos dos Fundos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, em conformidade com o disposto no 

artigo 7°, deve competir única e exclusivamente aos Conselhos dos Direitos.

§ 1º Dentre as prioridades do plano de ação aprovado pelo Conselho de 

Direitos, deve ser facultado ao doador/destinador indicar, aquela ou 

aquelas de sua preferência para a aplicação dos recursos 

doados/destinados.

§ 2º As indicações previstas acima poderão ser objeto de termo de 

compromisso elaborado pelo Conselho dos Direitos para formalização entre 

o destinador e o Conselho de Direitos.

 



  

CONTROVERTIDA DOAÇÃO CASADA

Art. 13. Deve ser facultado ao Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente chancelar projetos mediante edital específico. 

§ 1º Chancela deve ser entendida como a autorização para captação de 

recursos aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente destinados a 

projetos aprovados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

segundo as condições dispostas no art. 9o desta Resolução.

§ 2º A captação de recursos ao Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, referida no parágrafo anterior, deverá ser realizada pela 

instituição proponente para o financiamento do respectivo projeto .



  

CONTROVERTIDA DOAÇÃO CASADA

§ 3º Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão fixar 

percentual de retenção dos recursos captados, em cada chancela, de no mínimo 

20% ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§ 4º O tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação dos recursos não 

deverá ser superior a 2 (dois) anos.

§ 5º Decorrido o tempo estabelecido no parágrafo anterior, havendo interesse da 

instituição proponente, o projeto poderá ser submetido a um novo processo de 

chancela.

§ 6º A chancela do projeto não deve obrigar seu financiamento pelo Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, caso não tenha sido captado valor 

suficiente.



  

Processo nº 33787-88.2010.4.01.3400 (TRF 1)

SENTENÇA: “Assim, está claro que o Administrador desbordou dos limites do poder regulamentar, 

efetuando inovação no ordenamento jurídico pátrio por meio de simples resolução, dando destinação 

duvidosa a recursos públicos. O princípio da legalidade estrita foi, portanto, inegavelmente violado 

na espécie .

“Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade dos 

artigos 12 e 13 da Resolução CONANDA nº 1372010 e determinar que o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente se abstenha de disciplinar a distribuição de recursos dos 

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente por meio de captação direta de recursos por 

particulares ou por meio de doações vinculadas até que sobrevenha autorização veiculada em lei 

formal, mantendo, contudo, todos os atos praticados por aquele Conselho que tenha por fundamento 

a mencionada Resolução até a presente data Diante desse desate e considerando a possibilidade de 

prejuízo aos cofres públicos e ao sistema de proteção aos direitos da criança e do adolescente. 

REVOGO a decisão de fls 401403 e DEFIRO EM PARTE o pedido de liminar para determinar a 

suspensão imediata da eficácia dos artigos 12 e 13 da Resolução CONANDA nº 1372010 

ressalvados os projetos em andamento nos termos desta sentença”



  

Processo nº 33787-88.2010.4.01.3400 (TRF 1)

● Apelação da União, via AGU

● A 5ª Turma do TRF 1ªR, por maioria, declarou a nulidade, por 
ilegalidade, dos artigos 12 e 13 da Resolução Conanda nº 
137/2010. 

● Em primeira instância, o pedido do MPF foi julgado parcialmente 
procedente para anular os referidos artigos e determinar que o 
Conanda se abstivesse de regulamentar a distribuição de 
recursos dos Fundos por meio de captação direta de recursos 
por particulares ou por meio de doações vinculadas até que 
norma nesse sentido seja aprovada por lei. A sentença manteve, 
no entanto, a validade dos atos praticados com base nos artigos 
anulados.



  

Processo nº 33787-88.2010.4.01.3400 (TRF 1)

● Acórdão – O desembargador federal Souza Prudente, autor do voto 
vencedor, destacou que a Lei 13.257/2016 delegou aos Conselhos dos 
Direitos a competência para a fixação dos critérios de utilização dos 
recursos destinados aos respectivos fundos, nada dispondo sobre a 
eventual extensão dessa delegação para a captação de recursos, 
tampouco sobre a possibilidade de facultar-se aos colaboradores ou 
doadores a indicação da destinação de sua preferência para os recursos 
doados.

● “Na hipótese dos autos, a delegação de competência a particulares quanto 
à gestão da indicação da destinação dos recursos captados pelos referidos 
fundos, a que se reportam os arts. 12 e 13 da Resolução Conanda 
137/2010, afigura-se flagrantemente abusiva, por violação ao princípio da 
legalidade”, fundamentou o magistrado.

● RESP em andamento



  

Atuação GT CNMP



  

Atuação GT CNMP



  

CORRETA DESTINAÇÃO DAS VERBAS DO FIA

Cabe ao CMDCA protagonizar o direcionamento dos recursos captados pelo 

FIA para o atendimento das demandas mais complexas existentes no 

município, e não aguardar, passivamente, o envio de projetos pelas entidades. 

A seleção dos projetos a serem contemplados com recursos do FIA deve ser a 

mais criteriosa e transparente possível.

EX: ampliação de programas e serviços de atendimento às crianças vítimas de 

violência ou de apoio pedagógico, sociocultural, esportivo, de lazer; o 

reordenamento e a qualificação dos programas e serviços de acolhimento 

institucional; a implementação de programas de acolhimento familiar; 

estímulo à busca ativa de famílias para as crianças/adolescentes destituídos 

etc



  

Res. 137/2010 – CONANDA -VEDAÇÕES

Art.  16 Deve ser vedada a utilização dos recursos do FIA para despesas que não se 
identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços determinados 
pela lei que o instituiu, exceto em situações emergenciais ou de calamidade 
pública previstas em lei. Esses casos excepcionais devem ser aprovados pelo 
plenário do CMDCA. 

Parágrafo Único. Além das condições estabelecidas no caput, deve ser vedada ainda a 
utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para:  

I - a transferência sem a deliberação do respectivo CDMDCA; 

II - pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar;  

III - manutenção e funcionamento dos Conselhos dos Direitos;  

IV - o financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e 
que disponham de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente; e  

*V - investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de 
imóveis públicos e/ou privados, ainda que de uso exclusivo da política da infância e da 
adolescência.



  

Res. 194/2017 - CONANDA

 

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, no uso de sua atribuição que lhe confere o art. 2º da 
Lei n.º 8.242, de 12 de outubro de 1991, e tendo em vista o disposto 
no Decreto nº 5.089 de 20 de maio de 2004 e no art. 35 do Regimento 
Interno do Conanda, resolve:  

Art. 1º Incluir o parágrafo 2° do artigo 16 da Resolução 137, de 21 de 
janeiro de 2010, com a seguinte redação: 

“§2º Os conselhos estaduais, municipais e distrital dos direitos da 
criança e do adolescente poderão afastar a aplicação da vedação 
prevista no inciso V do parágrafo anterior por meio de Resolução 
própria, que estabeleça as formas e critérios de utilização dos 
recursos, desde que para uso exclusivo da política da infância e da 
adolescência, observada a legislação de regência.” 

 



  

Res. 137/2010 – CONANDA -VEDAÇÕES

● Defendemos que as vedações existentes na Resolução 
137 do CONANDA se aplicam apenas à União e que os 
Estados e Municípios podem dispor, por Lei, de forma 
diversa.

● Caso a Lei de criação do FIA não traga essas vedações, 
podem os Conselhos decidir livremente em que políticas 
públicas deverão aplicar os recursos do FIA, sempre de 
modo a atender o Plano de Ação e com o objetivo de não 
represar as receitas existentes no Fundo. 



  

CASOS EXCEPCIONAIS – DESTINAÇÃO DOS RECURSOS : 

(1) Programas e projetos envolvendo ações 

imprescindíveis à realidade que se visa atingir, porém, 

de forma transitória e complementar: Ex: Implantação 

de UTI infantil – manutenção pelo SUS.

(2) Quando o orçamento público se mostra insuficiente 

para cobrir despesas com saúde e educação (p. ex.), 

desde que se prove o emprego dos limites 

constitucionais.



  

MROSC – Lei 13.019/2014



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● Lei 13.019/2014 - Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil (MROSC) = definiu novas regras para 
parcerias a serem formadas entre o Estado e as 
Organizações da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos.

● O MROSC está vigorando para os municípios brasileiros 
desde janeiro de 2017. Um ponto que tem gerado dúvidas 
em muitos municípios é a forma de aplicação das normas 
dessa lei para a formação de parcerias que envolvam 
repasses de recursos dos Fundos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente ou dos Fundos dos Direitos da Pessoa 
Idosa para organizações da sociedade civil (OSCs).



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● A Lei nº 13.019/2014 resultou da compreensão, 
compartilhada por representantes  do  Poder Público e  de  
Organizações  da Sociedade Civil (OSC), sobre a 
necessidade de aprimoramento das relações de parceria 
entre essas duas instâncias.

● As  razões  da  necessidade de  um  novo  marco  regulatório 
nesse campo foram explicitadas pela Comissão  Parlamentar  
de  Inquérito (CPI)  que  analisou o modo pelo qual o repasse 
de recursos federais para Organizações Não Governamentais 
(ONG)  e  Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  
Público  (Oscip)  foi  realizado  entre  os  anos de 1999 e 
2009.



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● O   MROSC   normatiza   as   relações   entre   as   duas  
partes  envolvidas  nas  parcerias  público-privadas:  

● 1)  o  órgão da Administração Pública  –  instância  
controladora  dos  recursos  públicos que  viabilizarão a   
parceria;   e   

● 2)   a   OSC  –  instância  que  terá  a  responsabilidade  
de  operar  ações  acordadas,  no  território  em  questão,   
sob o monitoramento do órgão governamental 
responsável pela política pública correspondente



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● O MROSC foi instituído com a finalidade de promover a 
superação  dos  problemas  acima  indicados,  por  meio 
da  instauração  de  um  novo  modelo  jurídico  para as 
parcerias entre o Estado e as OSC.

● Os fundamentos sobre os quais as parcerias devem se 
basear estão descritos no artigo 5º do MROSC: gestão 
pública  democrática,  participação social, fortalecimento 
da  sociedade  civil,  transparência  na  aplicação  dos 
recursos públicos, legalidade, legitimidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, 
eficiência e eficácia.



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● A primeira norma do MROSC a ser analisada é o artigo 2º-A:

● Art. 2º-A: “As parcerias disciplinadas nesta Lei respeitarão, em todos os seus 
aspectos, as normas específicas das políticas públicas setoriais relativas ao 
objeto da parceria e as respectivas instâncias de pactuação e deliberação”.

● Considerando que os CMDCAs são instâncias de deliberação sobre o 
emprego dos recursos dos Fundos por eles controlados, fica claro que eles 
devem deliberar sobre parcerias que envolvam transferências de recursos 
para OSCs. 

● Vale lembrar que, em sintonia com determinações expressas no ECA, a 
imensa maioria dos Conselhos Estaduais e Municipais que controlam as 
políticas direcionadas a esses públicos estão definidos nas leis estaduais ou 
municipais que os instituíram como responsáveis pela deliberação e controle 
do emprego dos recursos disponíveis em seus respectivos Fundos.



  

MROSC – Lei 13.019/2014

A nova lei excluiu expressamente a aplicação da Lei de Licitações e limitou 

a celebração de convênios a hipóteses restritas da área de saúde, bem 

como entre entes diversos dentro da própria administração pública (art. 84).

Não podem ser celebrados novos convênios em nenhum caso fora das 

hipóteses excepcionadas pela lei (art. 84-A) e os já celebrados tiveram 

prazo de um ano (até 1º de janeiro de 2018) para serem substituídos pelos 

novos instrumentos (art. 83, §2º).

Assim, os Conselhos se utilizarão da Lei de Licitações para compras e 

contratações de obras e serviços. E da Lei nº 13.019/14 para relações 

jurídicas com organizações da sociedade civil



  

MROSC – Lei 13.019/2014

Conforme definição legal, o chamamento público é o 

“procedimento destinado a selecionar organização da 

sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de 

colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância 

dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos” (art. 2º, XII).



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● O artigo 27, § 1º do MROSC estabelece que, na etapa de 
chamamento público para a seleção das OSCs que 
executarão ações priorizadas pela Administração Pública, as 
propostas apresentadas pelas organizações “serão julgadas 
por uma comissão de seleção previamente designada, nos 
termos desta Lei, ou constituída pelo respectivo conselho 
gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos 
específicos”. 

● Ou seja, esta norma deixa claro que os CMDCAs devem, 
necessariamente, compor as comissões que farão a seleção 
de OSCs que poderão receber recursos dos Fundos por eles 
controlados.



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● O  Decreto  nº  8.726/2016,  que  regulamentou  a  Lei  nº  
13.019/2014  para  as  parcerias  celebradas  entre  a  
Administração Pública Federal e as OSC, estabelece, em 
seu artigo 8º, §2º, que “o chamamento público para   
celebração   de   parcerias   executadas   com   recursos  
de  fundos  específicos,  como  o  da  criança  e  do  
adolescente  (...)  poderá  ser  realizado  pelos  
respectivos conselhos gestores, conforme legislação 
específica,   respeitadas   as   exigências   da   Lei   nº   
13.019/2014 e deste Decreto”.



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● O artigo 59, § 2º, do MROSC, que versa sobre o processo de 
monitoramento e avaliação das parcerias que venham a ser 
celebradas, estabelece que “no caso de parcerias financiadas 
com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a 
avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos 
gestores, respeitadas as exigências desta Lei”.

● Ou seja, aqui também não resta dúvida quanto ao fato de que 
os CMDCAs devem integrar as comissões que 
acompanharão e avaliarão o desenvolvimento e os resultados 
das parcerias que venham a ser executadas com base em 
recursos dos Fundos por eles controlados.



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● O art. 60 do MROSC afirma que “sem prejuízo  da  
fiscalização  pela  Administração  Pública  e  pelos órgãos 
de controle, a execução da parceria será acompanhada e 
fiscalizada pelos Conselhos de Políticas Públicas   das   
áreas   correspondentes   de   atuação   existentes  em  
cada  esfera  de  governo”.

● Depreende-se  deste  artigo  a  conveniência  e  a  
importância  da  integração  e  da  cooperação  entre  a  
Administração  Pública  e  Conselho  para  o  bom  
desenvolvimento  do  processo de monitoramento e 
avaliação das parcerias



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● Apesar dessas indicações bastante claras do MROSC, 
várias Prefeituras Municipais têm elaborado decretos 
regulamentando a Lei 13.019/2014 em âmbito local, que 
não preveem a participação dos Conselhos nas 
comissões. 

● Em alguns casos, o Conselho é mencionado apenas como 
integrante da comissão que fará o monitoramento e 
avaliação de parcerias celebradas, mas não da comissão 
que será responsável pela seleção das OSCs.



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● O principal argumento aventado pelas Prefeituras 
Municipais para a exclusão da participação dos 
CMDCAs na comissão de seleção é o fato de que os 
Conselhos são integrados por representantes de 
organizações da sociedade civil que têm interesse na 
formação de parcerias e que, desta forma, devem ser 
impedidos de participar de processos de escolha das 
OSCs que receberão recursos provenientes desses 
Fundos. 



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● No entanto, aqui também a norma a ser seguida está 
explicitada no próprio MROSC: o artigo 27, §2º, aponta 
que “será impedida de participar da comissão de seleção 
qualquer pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha 
mantido relação jurídica com, ao menos, uma das 
entidades participantes do chamamento público”. 

● E o §3º desse mesmo artigo indica que “configurado o 
impedimento previsto no §2º, deverá ser designado 
membro substituto que possua qualificação equivalente à 
do substituído.”



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● Ou seja, caso algum representante do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente ou do Conselho dos 
Direitos da Pessoa Idosa seja membro de uma OSC que 
esteja participando de um processo de chamamento 
público, essa OSC não poderá estar representada na 
comissão de seleção, devendo o respectivo Conselho 
designar outro de seus membros para participar da 
comissão de seleção, que não seja vinculado a qualquer 
OSC que esteja participando do processo seletivo em 
questão.



  

Passo a Passo



  

Planejamento do Chamamento 
Público



  

Lei Orçamentária Anual



  

Seleção das OSCs



  

Monitoramento e Avaliação



  

Prestação de Contas



  

MROSC – Lei 13.019/2014

● Em suma, uma leitura atenta do MROSC revela que não 
há argumentos que possam justificar a exclusão da 
participação dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (e dos Conselhos dos Direitos da Pessoa 
Idosa) nos processos de definição e de monitoramento de 
parcerias que envolvam transferências para OSCs de 
recursos dos Fundos por eles controlados.

Fonte: http://prattein.com.br/a-lei-130192014-e-a-
formacao-de-parcerias-baseadas-em-fundos-
publicos:gestao-de-servicos-e-programas



  

MECANISMOS DE CONTROLE

Sendo verbas públicas = submetem-se aos instrumentos gerais de controle e 

fiscalização

➢  Controle Interno = autotutela

➢  Controle Externo do Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas

➢  Ministério Público

Sidney Fiori Júnior 

Coordenador do CAOPIJ-MPTO

E-mail: sidneyjunior@mpto.mp.br

Tel:(63) 98432-6363 - (63) 3216-7508

mailto:sidneyjunior@mpto.mp.br
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