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OFÍCIO SEI Nº 0010744535/2021 - SEGOV.NAD

 

 

Joinville, 14 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Serve a presente consulta para indagar sobre a possibilidade de os municípios

utilizarem recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA) para despesas  de
investimentos em instituições governamentais e/ou não governamentais. 
 

Isso porque, o Executivo Municipal apresenta dúvidas quanto a interpretação legal da
Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, de nº 194, de
10 de julho de 2017, que acrescentou o § 2º, ao art. 1º, da Resolução nº 137/2010, e de que forma poderá
colocar em prática esse novo regramento. 

 
Essa alteração na resolução 137/2010, por meio da Resolução 194/17, permite que os

conselhos estaduais e municipais possam deliberar sobre a vedação ou não da utilização de recursos do
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA) para aquisição, construção ou reformas de bens
imóveis, tanto públicos como privados.

 
RESOLUÇÃO CONANDA N° 194 DE 10 DE JULHO DE 2017.
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."

 
 

O artigo 16 da Resolução 137, de 21 de janeiro de 2010, possuía a seguinte redação:
 

 
Art. 16. Deve ser vedada à utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 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 Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
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:
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(...) 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.

 
Antes dessa alteração normativa, era absolutamente vedada a utilização dos recursos do

FIA para a realização de investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção de prédios
públicos ou privados, pois tal aplicação era considerada despesa que não se identificava diretamente com a
realização dos objetivos da política de proteção dos direitos da criança e do adolescente.

 
Desta forma, a princípio, entendemos que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente poderia utilizar recursos do FIA para a realização de investimentos em aquisição,
construção, reforma, manutenção de prédios públicos ou privados, desde seja editada Resolução própria
estabelecendo:

 
i) formas e critérios de utilização dos recursos e;
ii) destinação para uso exclusivo da política da infância e da adolescência.
 
No entanto, a questão apresenta-se nebulosa a partir da consulta ao repertório de

Prejulgados desse Tribunal de Contas.
 

Prejulgado n. 224:
As despesas a serem realizadas à conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente são
aquelas pertinentes à execução das suas atividades, na forma da legislação aplicável, em especial a Lei nº
8.069, de 13.06.90 (Estatuto da Criança).
[...].            
Prejulgado n. 1.832:
[...]
3. Os recursos do Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente devem ser empregados exclusivamente em
programas, projetos e atividades de proteção sócio-educativos voltados ao atendimento da criança e do
adolescente.
4. A definição das despesas que podem ser custeadas com recursos do Fundo de Direitos da Criança e do
Adolescente cabe ao seu gestor, a quem compete avaliar, no momento da autorização da despesa, se o objeto
do gasto está inserido nos programas, projetos e atividades de proteção sócio-educativos voltados ao
atendimento da criança e do adolescente, bem como se está em conformidade com os critérios de utilização
dos recursos do Fundo fixados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.

 
Outrossim, a partir da consulta em casos similares, encontramos apenas posicionamentos

negativos, eis que prévios a Resolução CONANDA n° 194 de 10 de julho de 2017.
 
Situação semelhante foi observada nos autos do processo PCA n. 11/0022750, tendo essa

Corte de Contas emitido a seguinte decisão:
 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, relativos Prestação de Contas Anual de Unidade Gestora,
referente ao exercício de 2010, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ilhota.
[...]
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunidos em Sessão
Plenária, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro no art. 59 c/c o art. 113 da Constituição
Estadual e 1º da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, em:
[...]
6.2. Aplicar ao Sr. Ademar Felisky - Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Ilhota em 2010, CPF n. 640.694.789-49, multa prevista no art. 69 da Lei Complementar (estadual) nº
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202/2000 c/c o art. 108, parágrafo único, do Regimento Interno, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em face da aplicação de recursos do Fundo, no valor de R$ 91.518,48, em despesas que não se referiam
exclusivamente a programas, projetos e atividades de proteção sócio-educativos voltados ao
atendimento da criança e do adolescente (aplicação na manutenção e funcionamento do Conselho da
Criança e do Adolescente, despesa relacionada à assistência social e despesas com aluguel de imóvel),
em desacordo com os arts. 15 e 16, da Resolução Conanda n. 137/2010 c/c os arts. 2º, I, da Lei n. 8.242/91 e
16, IV, da Lei Complementar (municipal) n. 008/2003 (item 5.1 do Relatório DMU), fixando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Acórdão no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas,
para comprovar ao Tribunal o recolhimento da multa ao Tesouro do Estado, sem o que, fica desde logo
autorizado o encaminhamento da dívida para cobrança judicial, observado o disposto nos arts. 43, II, e 71 da
Lei Complementar (estadual) n. 202/2000. (grifei)

 
Feitas tais considerações, por prudência, questionamos a legalidade e viabilidade da

utilização dos recursos do FIA para despesa de natureza permanente para uso da política da infância e da
Adolescência, como segue:

 
i) Aquisição de equipamento e/ou material permanente a ser destinados a órgão

governamentais habilitados em editais;
ii) Contratação de serviços e aquisição de materiais para execução de obras em órgãos

governamentais habilitados em editais;
iii) Repasse de recursos para aquisição de equipamento e/ou material

permanente destinados a entidades não governamentais habilitadas em editais;
iv) Repasse de recursos para contratação de serviços e aquisição de materiais para obras

executadas em entidades não-governamentais habilitadas em editais.
 
Como se vê, a consulta é revestida das formalidades previstas no Regimento Interno do

Tribunal de Contas de Santa Catarina, eis que:
 
i) Apresenta-se sobre matéria sujeita a exame e fiscalização desta Corte de Contas;
ii) Vem subscrita pelo Prefeito de Joinville, Sr. Adriano Bornschein Silva, o qual detém

legitimidade;
iii) Contém indicação precisa da dúvida suscitada e;
iv) Vem instruída com parecer da Procuradoria Geral do Município de Joinville

(2670074). 
 
Satisfeitos os requisitos mínimos, aguardamos resposta à Consulta.
 
 

Adriano Bornschein Silva
Prefeito de Joinville

 
 
 

Ilmo. Sr. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
Presidente
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
Rua Bulcão Viana, 90 – Centro
Florianópolis
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Anexo: Parecer Jurídico 2670074 - SEI nº 9253946

Documento assinado eletronicamente por Adriano Bornschein Silva, Prefeito, em
18/10/2021, às 20:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010744535 e o código CRC D73B0C3E.
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