
Ofício Circular nº 13/2021                                 Curitiba, 21 de outubro de 2021.

CAOPCAE - Área da Criança e do Adolescente

Assunto: prorrogação de prazo para cadastramento dos FDCA;
compromisso Governo Estadual: EC 109/2020.

Caro(a) colega,

Cumprimentando-o(a), cordialmente, informamos que o prazo para

cadastro (ou atualização) dos Fundos Municipais de Direitos da Criança e do

Adolescente (FDCA) foi prorrogado para o dia 25/10/2021, na forma da Portaria

3.550, de 18 de outubro de 2021, do Ministério da Mulher, da Família e dos

Direitos Humanos (MMFDH).

Ressaltamos que, como condição imprescindível para o recebimento

de doações incentivadas com isenção de valores devidos ao IRPF, exercício

2021, o referido cadastro (ou atualização) deve ser realizado junto ao MMFDH por

meio do endereço: <cadastrofdca.mdh.gov.br>. O aludido Ministério disponibiliza,

ainda, dois canais de contato para os eventuais esclarecimentos: telefone (61-

2027-3104) e e-mail (cadastro.fdca@mdh.gov.br).

Relativamente à situação cadastral do FDCA assinala-se que a

consulta poderá ser realizada diretamente no painel-FDCA. Tal ferramenta

possibilita a verificação da regularidade ou eventual inconsistência no cadastro,

bem como, o potencial de arrecadação por Município.

Nesse contexto, sugerimos à(ao) colega que destaque a importância

dessa urgente providência administrativa aos Conselhos Municipais de Direitos da
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Criança e do Adolescente dos municípios que compõem a comarca onde atua,

bem como, proceda o respectivo acompanhamento.

Por oportuno, considerando a relevância da temática, informamos que

o Governo do Estado do Paraná assumiu o compromisso, a partir da solicitação1

do Departamento de Políticas da Criança e do Adolescente (SEJUF) e do

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, de não alterar a

destinação de eventual superávit financeiro do Fundo Estadual (FIA/PR), para

finalidade diversa do atendimento exclusivo da infância e juventude, que foi

facultado pelo art. 5º, da Emenda Constitucional n. 109, de 15 de março de 20212 3

Nessa esteira, sugere-se também à(ao) colega que postule a adoção

da mesma estratégia estadual no âmbito dos Municípios e paralelamente, a

efetiva execução de recursos eventualmente constantes dos fundos municipais,

mediante articulação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do

Adolescente (CMDCA), com vistas a afastar o uso dos recursos do FDCA para

pagamento ou amortização de dívidas públicas ou ações alheias à matéria

prioritária.

Em complemento, orientamos seja verificado junto a LDO 2022 a

previsão de autorização para utilização dos superávits pelo Executivo Municipal,

caso que exigirá redobrada atenção e eventuais providências, diante do

entendimento de que a medida contraria flagrantemente as diretrizes

constitucionais de proteção à infância e juventude.4

4 Compartilha-se, para seu conhecimento e eventual subsídio, o artigo “A inconstitucionalidade da
aplicação do art. 5º da EC nº 109/2021 para os Fundos de Direitos da Criança e do Ddolescente”.

3 A EC nº 109/2021, ao normatizar um novo regime orçamentário pautado no planejamento de
ações embasadas em diagnósticos de políticas públicas e ao estabelecer um regime jurídico
diferenciado para atendimento das necessidades econômicas da União, Estados e Municípios
decorrentes da Pandemia da COVID-19, autorizou, aos gestores públicos, o uso dos superávits
dos fundos públicos para pagamento e amortização de dívidas públicas, sendo livre a utilização
dos recursos, quando inexistentes tais dívidas.

2 O Executivo Estadual entendeu que por se tratar de uma faculdade, no exercício de suas
prerrogativas políticas, poderia optar por não exercê-la, culminando, assim, na declaração
publicada no Diário Oficial do Estado (n. 11026, p. 35), em 27/09/21.

1 Notícia divulgada no CAOP Informa, em 30/09/21: <https://crianca.mppr.mp.br/2021/09/485/
PUBLICACAO-Governo-do-Parana-declara-que-nao-ira-alterar-a-destinacao-dos-recursos-do-Fundo-Estadua
l-da-Infancia-e-Juventude-facultada-pela-EC-n-09-2021.html>

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc109.htm
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/anexos/2021/DOE_-_27-09-21_-_EC_09-21.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/2021/09/485/PUBLICACAO-Governo-do-Parana-declara-que-nao-ira-alterar-a-destinacao-dos-recursos-do-Fundo-Estadual-da-Infancia-e-Juventude-facultada-pela-EC-n-09-2021.html
https://crianca.mppr.mp.br/2021/09/485/PUBLICACAO-Governo-do-Parana-declara-que-nao-ira-alterar-a-destinacao-dos-recursos-do-Fundo-Estadual-da-Infancia-e-Juventude-facultada-pela-EC-n-09-2021.html
https://crianca.mppr.mp.br/2021/09/485/PUBLICACAO-Governo-do-Parana-declara-que-nao-ira-alterar-a-destinacao-dos-recursos-do-Fundo-Estadual-da-Infancia-e-Juventude-facultada-pela-EC-n-09-2021.html


Sendo essas as considerações, renova-se os votos de elevada estima

e distinta consideração, mantendo o Centro de Apoio da Criança, do Adolescente

e Educação à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.

LUCIANA LINERO

Promotora de Justiça

MÁRCIO TEIXEIRA DOS SANTOS

Procurador de Justiça

Coordenador

Disponível em: <https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/anexos/2021/Artigo_EC_109_21 _PGE_
RJ.pdf>.
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