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Senhor Presidente,  

Gabinete •  
do Prefeito 

Sorocaba, 25 de feverei 

J. AO WEDIENTE 	NO  
EM 

O4 MAR. 2015/' '  

. fl 

Em atenção 

autoria do nobre Vereador FERNANDO AL 

esse Legislativo, no qual solicita i 

P 	TE 
g 'ONÇALVES 

erimento n°0087/2015 

BOA DINI, e aprovado pot' 

sobre empenho e depósito no 

Fundo (Municipal) da Criança e Adolescente - FUNCAD, informamos a Vossa 

Excelência, que: 

Não há necessidade de depósito, pois arrecadação é direta na 

conta do FUNCAD, obedecendo à legislação, especificamente a Lei 4.320/64 em 

seus artigos: 

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 fiormas peculiare's 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. 

Se verificarmos a Lei 8.627/2008 em seu artigo 15 encontra-se as especificações 

do que constitui receitas do fundo: 

Art. 15. O FLINCAD - Fundo da Criança e do Adolescente será formado, dentre 
outras previstas em lei, pelas seguintes receitas: 

1 - doações de contribuintes de Imposto de Renda, nos 
nioldes do Art. 260, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou outros 
incentivos fiscais; 

II - dotação consignada anualmente no orçamento municipal 
e as verbas adicionadas que a lei estabelecer no decurso do período; 
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III - dotações, auxílios, contribuições, transferências e 
legados de entidades nacionais e internacionais governamentais e não 
governamentais; 

IV - projetos de aplicação dos recursos disponíveis e de 
venda de materiais, publicações e eventos; 

e. 

V - remunerações oriundas de aplicações financeiras; 

VI - receitas advindas de convênios, acordos e contrato j 
firmados entre municípios e instituições privadas e públicas federais, estaduais e 
internacionais para repasse à entidades governamentais executoras de programa 
e projetos do plano municipal de ação; 

• 	 VII 	- 	valores 	provenientes 	de 	multas 	decorrentes d 
condenações em ações cíveis ou de imposição de penalidade, previstas na L 
Federal n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

§ 	1° As receitas descritas neste artigo serão deositad V 
obrigatoriamente 	em 	conta 	especial 	aberta 	e 	mantida 	em 	agência de 
estabelecimento oficial de crédito, sob responsabilidade e administração do 
CMDCA - Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente de 
Sorocaba. 

§ 2° Qualquer doação de bens móveis, imóveis, semoventes, 
joias, direitos autorais, ou outros que não sirvam diretamente ao desenvolvimento 
de políticas estabelecidas pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, para integrar o FUNCAD - Fundo da Criança e do 
Adolescente, deverá ser convertida em dinheiro, mediante licitação. 

§ 3° As doações de prestação de serviços deverão ser 
comprovadas por nota fiscal respectiva, ou recibo, contendo qualificação do 
prestador, com firma reconhecida. 

Quanto ao artigo 18: "Art. 18. Para assegurar à criança e ao 
adolescente, o exercício de seus direitos fundamentais, a Administração 
Municipal fixará um percentual das receitas contabilizadas no orçamento 
municipal a serem depositadas no FLTNCAD - Fundo da Criança e do 
Adolescente.". 

Este artigo esta se referindo as receitas elencadas no artigo 
15, e que o executivo vem cumprindo, das setes receitas previstas que constituem 
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o fundo, só a doação de contribuintes vem arrecadando, o conselho pode e deve 
buscar outras receitas previstas para sua constituição. 

Até porque se o entendimento for outro é vedado pela 
Constituição Federal: 
Art. 167. São vedados: 
1 - 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; 
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas 
de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou 
especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria 
absoluta; 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a 
repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 
159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 
manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 
administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 
2°, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por 
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8 °, bem como o disposto no § 4 °  
deste artigo; 

Diante da explanação até agora, vejamos como exemplo o 
exercício 2.014: 

VALOR ORÇADO EMPENHADO PROCESSADO 
FUNCAD 	- 	 FUNDO 

MUNICIPAL DA CRIANÇA E 1.590.000,00 653.054,10 639.395,22 
ADOLESCENTE  
RECURSOS PROPRIOS NO 
ORÇAMENTO 	PARA 615.000,00 103.163,77 64.163,77 
CRIANÇA E ADOLESCENTE  
ABERTURA DE SUPERAVIT 1.252.600,00 1.249.357,11 1.216.457,11 
EXERCÍCIO 2.013 - FUNCAD 
TOTAL AUTORIZADO NO 3.457.600,00 2.005.574,98 1.920.016,10 
ORÇAMENTO 2.014 

- 	 c- J 

1, 
Verificamos que o valor autorizado para despesas no 

exercício 2.014 foi de R$3.457.600,00 e foi comprometido somente 
R$2.005.574,98, demonstrando que vem aplicando os recursos disponíveis para o 
fundo, abaixo do autorizado pelo orçamento municipal. 
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Com relação ao oficio do Presidente do CMDCA, está 
equivocado, pois autorização orçamentária foi prevista em todos os anos 
mencionados e não aplicaram todo recurso, ocorrendo superávit financeiro por 
não aplicar o valor autorizado para despesas. 

Neste exercício já esta disponível para realizarem despesa 
deste fundo o valor de R$ 1.263.000,00 mais o valor do superávit do exercício 
2.014 de R$1.447.632,94, totalizando o valor de R$2.710.632,94, que até o 
momento não veio solicitação alguma para destinação destes recursos para sua 
finalidade prevista na Lei 8.627/2.008. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

( f 47 

AURILIO SE O COSTA CAIADO 
Secretário da Fazenda 
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g 
: 

ci, 

Í 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 


