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REQUERIMENTO N.°: 0087 

ASSUNTO: 	 INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES DO PREFEITO 	SOBRE 
EMPENHO E DEPÓSITO NO FUNDO (MUNICIPAL) 
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCAD. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei, 
Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito 
exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 
requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. - 

Considerando que 	art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica 
\ de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou. órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentaria, operacional e patrimonial do Municipio, 

Considerando que o art. 161, inciso II e parágrafo único, 
da Lei Orgânica do Município de Sorocaba determina que a ação do Município no 
campo da assistência social objetivará promover o amparo à velhice e à criança 
abandonada e que na formulação e desenvolvimento dos programas de assistência ?. f 
social, o Município buscará a participação 	associações representativas da 
comunidade. 	 . 	. 

Considerando que o art. 161-A, incisos 1, II e V, da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba determina que a Assistência Social tem por 
objetivos a proteção à família, à. maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o 
amparo às crianças e adolescentes carentes ou abandonados e a integração de 
comunidades carentes ao meio social. 

Considerando que o art. 161-A, § l', da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba determina que a formulação e desenvolvimento dos programas 
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Considerando que o art. 40,  parágrafo único, alínea "a", 

"b", "c", "d", do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a garantia-de N°  
prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; preferência na formulação e na execução das políticas, sociais públicas e 
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude. 

Considerando que a Lei Municipal 8.627 de dezembro de 
2008 dispões sobre a proteção integral a criança e ao adolescente. 

Considerando que o art. 4° da Lei Municipal 8.627 de 
dezembro de 2008 determina que o acolhimento integral à criança e ao adolescente 
deverá ocorrer mediante o trabalho, integrado entre a Prefeitura Municipal, Câmara 
Municipal, CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
entidades regularmente cadastradas no mesmo, Conselho Tutelar de Sorocaba,' CAP-
AD - Centro de Atenção Psico-social para Adolescentes de Sorocaba, NAIS - Núcleo 
de Acolhimento -Integrado de Sorocaba, Fundação Casa, DIJU - Delegacia da Infância e 
da Juventude de Sorocaba, Ministério Público através da Promotoria de Justiça da 
Infância e da Juventudë de Sorocaba e Vara da Infância e da Juventude de Sorocaba. 

Considerando que o art. 5° da Lei Municipal 8.627 de, 
dezembro de 2008 determina no âmbito da comarca de Sorocaba, os atendim&ntos 
individuais de crianças e -adolescentes em situação de risco, nos termos do art. 98 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente,, serão cadastrados em uma Ficha de Acolhimento 
Individual - FAI, preservado o sigilo absoluto das informações, com fiscalização do 
Ministério Público e da Vara da Infância e da Juventude de Sorocaba. 

Considerando que o art. 50,  §1°, da Lei Municipal 8.627 
de dezembro de. 2008 determina que Todos os recursos físicos necessários à manutenção 
e atualização do sistema de atendimento através da FAI são de responsabilidade do 
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com suporte 
pela Prefeitura Municipal de Sorocaba. 	 . 

Considerando que 'o art. 6° da Lei Municipal 8.627 de 
dezembro de 2008 determina que a Prefeitura Municipal deverá fomentar a implantação 

r1 
da FAI - Ficha de Acolhimento Individual junto às suas secretarias, especialmente nas 
áreas de Educação e Saúde, prmitindo que todas as situações de risco envolvendo 
crianças e adolescentes detectadas nesses pontos sejam cadastradas no sistema» 

Considerando que o art. 12 0  da Lei Municipal 8.627 de 
dezembro de 2008 determina serãd elaborados relatórios trimestrais e anuais dos 
atendimentos realizados e das atividades desenvolvidas no NAIS . - Núcleo, 	de 
Acolhimento Integrado de Sorocaba, sem indicação de nomes e individualização de 
casos, para controle da Secretariada Juventude. (Redação dada pela Lei n° 8.855/2009) ' 

(Onde se lê "Secretaria da Juventude", leia-se "Secretaria (lê Desenvolvimento Social", 
'conforme Lei n°10769/7014)  

• 	 : 	 . ' 
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Considerando que o art. 15 da Lei Municipal 8.627 de 

N 0 dezembro de 2008 determina que o art. 15, inciso II, o FUNCAD - Fundo da Criança e 
do Adolescente será formado, dentre outras previstas em lei, por dotação consignada 
anualmente no orçamento municipal e as verbas adicionadas que a lei estabelecer no 
decurso do período. 

Considerando que o art. 16 0  e incisos da Lei Municipal, 
8.627 de dezembro de 2008 determina que os investimentos do FUNCAD - Fundo da 
Criança e do Adolescente se destinarão, prioritariamente, para ações de atendimento em 
programas de proteção que extrapolam o âmbito dê atuação das políticas sociais básicas 
de assistência social; acompanhamento de medidas sócio-educativas em meio 
aberto; atendimento de crianças e adolescentes dependentes químicos; atendimento a 
crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos; violência e abuso sexual; estudos e 
diagnósticos municipais sobre a situação da criança e do adolescente de 
Sorocaba; desenvolvimento de programas de estudos, pesquisa, capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos necessários à execução do plano municipal de 
ação da rede de proteção das crianças e adolescentes; projetos de comunicação e 
divulgação de ações de defesa dos direitos da criança e do adolescente; atendimento de 
despesas diversas, em caráter urgente e inadiável, necessárias ao atendimento da criança 
e do adolescente,, de, acordo, com as deliberações  do CMDCA - Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, com registro em ata de reunião e comprovação 
por documentos com validade contábil; manutenção, armazenamento de dados com 
sigilo e aprimoramento daFAI T  Ficha de Acolhimento Individual; atendimento, em 
regime de abrigo, de crianças e adolescentes em situação de .risco, ou custodiadas por 
determinação judicial. 

Considêrando que o art. 18 da Lei Municipal 8.627 de 
dezembro de 2008 determina que PARA ASSEGURAR A CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE, O EXERCICIO DE SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS, A 
ADMINISTRAÇÃO 	MUNICIPAL 	FIXARÁ 	UM 	PERCENTUAL 	DAS 
RECEITAS CONTABILIZADAS NO ORÇAMENTO MUNICIPAL A SEREM 
DEPOSITADAS 	NO 	FUNCAD 	- 	 FUNDO 	DA 	CRIANÇA 	E 	DO 
ADOLESCENTE. 	 . . 

tS 

Considerando que o art. 19 da Lei Municipal 8.627 de 
dezembro de 2008 determina que o CMDCA - Conselho' Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente estabelecerá plano anual de aplicação de recursos do 
FTJINÇAD - Fundo da Criança e do Adolescente elegendo a prioridade de área de 
atuação e de espécie de projetos dentro de cada área. . 

Considerando que o art. 19 da Lei Municipal 8.627 de 
Cn 

dezembro de 2008 determina que o CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, é o órgão independente responsável pelo acompanhamento, 
orientação, avaliação, controle e indicação das políticas públicas a serem desenvolvidas 
pela rede municipal de promoção e 'defesa das crianças e adolescentes de Sorocaba e -' 
pela destinação de recursos do F1.JNCAD - Fundo da Criança e do, Adolescente, 

''4 
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previsto nesta Lei. 
NO 

Considerando que foi elaborado um requerimento (Req. 
1757) questionando se a Municipalidade poderia informar se houve empenho e 
depósito, proveniente da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o FUNCAD (Fundo da 
Criança e do Adolescente) para -os anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014? Se 
positivo, qual o valor deste depósito nos anos informados? Se negativo, qual a' ratão? 

Considerando que a resposta dada a este requerimento foi 
completamente evasiva, que encaminhado a resposta para a interpretação do setor de 
contabilidade desta Câmara, não foi possível distinguir se os valores lá apresentados se 
tratava do tesouro municipal ou de doações referente a terceiro e desconto de Imposto 
de Renda. - 

Considerando a mal fadada resposta do requerimento, este 
Vereador se comunicou ao CMDCA questionando sobre o assunto já mencionado. 

Considerando que o CMDCA informou mediante ofício 
(anexos) que não houve depósito na conta do FIJNCAD referente à Lei Orçamentária 
Anual em 2009, 2010, 2011, 2012,2013 e 2014. 

Considerando que a Lei Federal 4320/64, quando a Lei - 
Municipal 8627/2008 art. 18, assegura depósito de percentual das receitas municipais no 
FUNCAD. 

Considerando que este Vereador É Presidente da 
Comissão de Educação, Juventude e Pessoa Idosa, desta Câmara Municipal de 
Sorocaba. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1) Poderia o Executivo Municipal responde 
diretamente (sim ou não), de forma clara e objetiva, sobre a existência de depósito ao 
FUNCAD, proveniente do Tèsouro Municipal, tendo em vista que a resposta do 
requerimento passado, GP-RI-1633/14, é prolixa e indefinível,' segundo o setor de 
contabilidade da Câmara Municipal. 

1 	'-3 
r 	r 

2) Estando a e 	do ofício da CMDCA anexa, 
- 

	

	poderia a Municipalidade tomar conhecimento e e ma ifestar a seu respeito, tendo em 
vista que afirma da negativa de depósito - FUIN AD. 

S/S, 19 deaneir1y 

Fernando Dini 
Vereador PMDB 

e-n 
.i: 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

www.cmdcasorocaba.org.br  - cmdcasorocaba@splicenet.com.br  

Sorocaba, 08 de Dezembro de 2014. 

OF 122 14 

Ao Vereador Fernando Dm1 

Resposta ao Requerimento 1757 - Informações sobre Empenho e Depósitos no FUNCAD 

11 Informamos que não houve depósitos na conta do FUNCAD referentes à Lei Orçamentária Anual 

em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Todos os depósitos relacionados no Ofício do Sr. 

Marcelo Duarte Regalado se referem à destinação de Imposto de Renda pessoa física e jurídica 

de contribuintes. 

2) Tanto a Lei Federal 4320/64, quando a Lei Municipal 8627/08 art. 18, assegura deposito de 

percentual das receitas municipais no FUNCAD, porém estes depósitos nunca foram realizados. 

3) No ano de 2014 tivemos 35 projetos aprovados pelo CMDCA, porém somente 22 projetos foram 

contemplados e puderam ser executados, em virtude do baixo valor arrecadado (conforme 

relação anexa). Investimos em nossas crianças e adolescentes 95% do valor arrecadado com o 

Imposto de Renda em nosso município, repassando R$ 1.812.408,11 para projetos aprovados. 

Recebemos a informação da Receita Federal que Sorocaba tem Potencial de Arrecadação para Pessoa 

Física em 2014 de R$ 19.526.823,00 e recebemos a destinação no valor de R$ 445.349,18. 

Solicitamos a destinação da LOA para o FUNCAD para investirmos em políticas públicas não existentes 

em Sorocaba e naquelas que precisam ser priorizadas. 

Atenciosamente 

J&_~ 	- --i-le - 
Ana Lúcia Gardenal Beranger 

Presidente do CMDCA Sorocaba 

Rua Libero Badaró - 171 - Jardim Vergueiro - Sorocaba - SP - CEP 18030-060 

Telefone -15 32315300 - CNPJ 17.999.10710001-98 

Lei Municipal N2 8.627 de 04 de dezembro de 2008 
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.4  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
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wiro.v.cmdcasorocaba.org.br  - contato@cmdcasorocaba.org.br  
Rua  Libero Badare) — 171 -Jardim Vergueiro - Sorocaba — SP - CEP 18030-060 

Telefone - 15 32315300 - CNPJ 17.999.107/0001-98 
Lei Municipal N2  8.627 de 04 de dezembro de 2008 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vem a público informar a Relação dos Projetos 

contemplados para o exercício 2014 (conforme Edital CMDCA 002/2013 e Deliberação CMDCA 63/1.3). 

Nome da Organização 	 Nome do Projeto 	 Valor Financiado 

Associação Bethel Casas Lares . Bethel Acolhe 60.000,00 

Associação Bola da Vez Vivendo Valores no Esporte 
—  146.445,98 

Associação BOM Pastor Pequenos Bem Cuidados 231.030,00 

Associação Cultural Pintura Solidaria Pintura Compartilhada 60.000,00 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Sorocaba 
Cuidados e Bons Tratos 

59.058,30 

Associação Pro Ex de Sorocaba A Arte e a Cultura 60.000,00 

Associação Sorocabana de Atividades para 

Deficientes Visuais 
Visão Musical 

59.822,00 

Casa do Menor de Sorocaba Acolhendo com Qualidade 60.000,00 

Casa Transitoria Andre Luiz Escuta 60.000,00_,  

11.576,00 - Centro Comunitario Padre Luiz Scrosoppi Esporte e Cidadania com Alegria 

Centro Social São Jose Molecada 266.403,31 

Educandário Bezerra de Menezes Renascer Cuidando do Futuro 59.989,00 

Instituição Terapêutica de Grupos de 

Habilitação e Reabilitação Integrar 
Entrelaços: Prevenção da Violência 

59.634,70 

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba Renovar Cultura em Ação 60.000,00 

Lar Espirita Ivan Santos de Albuquerque Creche 

Maria Claro 
Tudo Bem Ser Diferente 

60.000,00 

Liga Sorocabana de Boxe Boxe Uma Luz para o Futuro 59.746,00 

Oficina de integração Ceu Azul Eu (Com) Ciência 60.000,00 

Serviço de Obras Sociais 
._ 

Escola da Familia 60.000,00 

Serviço de Obras Sociais Grupo Terapeutico de Prevenção ao Uso de Drogas 60.000,00 

Serviço de Obras Sociais Identidade 90000,00 

I Centro Familiar de Solidariedade Nossa Senhora 

! Rainha da Paz 
Transportando Alegria 

90.000,00 

1 Instituição Terapêutica de Grupos de 
Habilitação e Reabilitação Integrar 

Enquadrando o jogo 
78.702,82 

1.812.408,11  

Os anexos  encontram-se nos documentos acessórios 

 do Requerimento nº 1757/114


