
Ofício Circular nº 04/2022                              Curitiba, 15 de junho de 2022.

CAOPCAE - Área da Criança e do Adolescente

Assunto: Regularização dos Fundos da Criança e do Adoelscente para fins de
recebimento de valores de doação de Imposto de Renda

Caro(a) Colega:

Cumprimentando-o(a), cordialmente, vimos pelo presente informar que os

repasses dos valores destinados aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente

(FDCA) por meio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (Dirpf) 2022 estão

previstos para ocorrer na data de 29 de julho de 2022.

Entretanto, para que os repasses possam ser efetivados os fundos precisam

estar regulares e com as contas bancárias informadas no cadastro em situação ativa

junto à respectiva instituição bancária até o dia 6 de julho de 2022.

Sugere-se ao colega, respeitada a independência funcional, que diligencie

para que os gestores dos fundos verifiquem, com a antecedência necessária, se, de fato,

a conta bancária está ativa, a fim de assegurar que os valores sejam repassados pela

Receita Federal.

A título de sugestão articulada, encaminha-se modelo de ofício a ser enviado

aos gestores municipais para fins de regularização dos Fundos dos Direito da Criança e

do Adolescente caso constatadas irregularidades ou inexistência em Municípios que

compõem a Comarcas.

Para maiores informações, inclusive sobre o potencial de arrecadação de

cada fundo municipal e sobre a regularidade ou não dos fundos dos municípios que

compõem a sua Comarca visite o site da Receita Federal ou a página do Ministério da

Mulher, Família e Direitos Humanos criada especialmente para este fim:

Receita Federal: <https://www.gov.br/receitafederal...>

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos: <Painel FDCA>

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/arrecadacao/repasse-das-doacoes-feitas-diretamente-no-programa-do-irpf-fdca-e-fdi/repasse-das-doacoes-feitas-diretamente-no-programa-do-irpf-fdca-e-fdi
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWM2YzE2YzMtOGVlMS00MTI4LWJmNmItY2Y3Y2E0YTI4OGVlIiwidCI6ImZiYTViMTc4LTNhZjEtNDQyMC05NjZiLWJmNTE2M2U2YjFkYSJ9


Eventuais dúvidas sobre como regularizar os fundos podem ser sanadas pelo

e-mail: cadastro.fdca@mdh.gov.br ou telefone (61) 2027 3104.

Acaso encontre falhas nos fundos dos Municípios que compõem a sua

Comarca, o Centro de Apoio da Criança, do Adolescente e Educação desde logo

coloca-se à disposição para esclarecimentos complementares.

Sendo essas as considerações, renovamos os votos de elevada estima e

distinta consideração.

Danielle Cristine Cavali Tuoto Márcio Teixeira dos Santos

Promotora de Justiça                      Procurador de Justiça - Coordenador

Relação documentos anexos:

Anexo 01: relação de Fundos com inconsistências

Anexo 02: relação de Fundos não cadastrados

Anexo 03: modelo ofício - sugestão de atuação


