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Decreto nO O39/2022-GP Dom Eliseu - PA, em O7 de fevereiro de 2022.

SUMULA: Regu書amenta o Fundo Municipal dos

Direitos da Crianやe do Ado獲escente e d盃outras

PrOVid6ncias..

GERSILON SILVA DA GAMA, Prefeito Municipal de Dom Eliseu, Estado do Para, nO uSO de suas

atribui96es legais, e COm base no artigo 83, IX da Lei Organica do Municipio;

DECRETA

CAPITULO I

DISPOSICOES GERAiS

Artigo lO - Fica regulamentado o Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, Criado

Pela Lei nO 414/2015-GP, de 19 de junho de 2015, que Sera gerido e administrado na forma deste
Decreto.

Artigo 2O - O Fundo tem por o切etivo facilitar a capta9fo, O rePaSSe e a aPlica9あde recursos destinados

ao desenvoまvimento das a96es de atendimento a crian9a e aO adolescente.

§ 1O - As a96es de que trata o caput deste artigo referem-Se, Prioritariamente, aOS PrOgramaS de prote9あ

especial a crian9a e aO adolescente expostos a situa9為O de risco pessoal ou social, Cし直S neCeSSidades

extrapolam o ambito de atua9肴O das politicas sociais bdsicas, bem como o disposto no paragrafo 2O, do

artigo 260, do Estatuto da Crianca e do Adolescente.

§ 20 - Depender毛de deliberap肴o expressa do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do

Adolescente a autorizac肴o para aplica辞O de recursos do Fundo em outros programas n肴o estabelecidos

no § 1O deste a正go.

CAPITULO II

ADMINTSTRACÅo E CONTROLE
4「

Artigo3O -　O Fundo Municipal se subordinar各　operacionalmente a Secretaria

Municipal de Assistencia Social, e Se Vinculara ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do

Adolescente.

S印ÅoI

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Artigo 4O - S肴o atribuic6es do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente:
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I - elaborar o plano de a9fb municipal para defesa dos direitos da crian9a e do adolescente e o plano

de aplica9肴O dos recursos do Fundo;

II - eStabelecer os parametros t6cnicos e as diretrizes para aplica9肴O dos recursos;

IⅡ - aCOmpanhar e avaliar a execu鈎o, desempenho e resultados financeiros do Fundo;

IV - avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balan?O anual do Fundo;

V - SOlicitar, a qualquer tempo e a seu crit6rio, aS informa96es necess誼as ao acompanhamento, aO

COntrOle e a avalia鈎o das atividades a cargo do Fundo;

VI - mObilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento, eXeCu辞O e COntrOle das a96es do

Fundo;

VⅡ - fiscalizar os programas desenvoIvidos com recursos do Fundo, requisitando, quando entender

necessarlO, auditoria do Poder Executivo;

VⅡI - aPrOVar COnVenios, g河stes, aCOrdos e contratos firmados com base em recursos do Fundo;

IX - Publicar, nO Peri6dico de maior circula9肴O dentro do Municipio, Ou afixar, em locais de facil

acesso a comunidade, tOdas as resolue6es do Conselho Municipal dos Direitos da Crian9a e do
Adolescente relativas ao Fundo.

SECÅo工I

SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL.

AI.tigo 5O- Sわatribui96es do Secretario Municipal de Assistencia Social:

I - COOrdenar a execu辞o dos recursos do Fundo, de acordo com o plano de aplica辞o referido no

artigo 4O言nciso I, deste Decreto;

II - aPreSentar aO Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente proposta para o plano

de aplica9aO dos recursos do Fundo;

IⅡ - aPreSentar aO Conselho Municipal dos Direitos da Crian9a e do Adolescente, Para aprOVa辞O,

balanco anual e demonstrativos mensais das receitas e das despesas realizadas pelo Fundo;

IV - emitir e assinar notas de empenho, Cheques e ordens de pagamento referentes as despesas do

Fundo;

V - tOmar COnhecimento e cumpnr as obriga96es definidas em convenios, ajustes, aCOrdos e contratos

firmados pelo Municipio e que digam respeito ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do

Adol escente;

VI - manter OS CO血Oles necess錆os a execu辞o das receitas e das despesas do Fundo;

VⅡ - manter, em COOrdena9急O COm O SetOr de patrim6nio da Prefe血ra Municipal, O COntrOle dos bens

Patrimoniais com carga ao Fundo;

VⅡI - enCaminhar a contabilidade geral do Municipio:

mensalmente, demonstra9あda receita e da despesa;

trimestralmente, inventario de bens materiais;

e) anualmente, invent各rio dos bens m6veis e im6veis e balan9O geral do Fundo;
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IX - fimar, em COnjunto com o responsavel pelo controle da execu9あor9amentaria, a demonstra辞o

menci onada anteri omente;

X - PrOVidenciar, junto a contabilidade geral do Municipio, que Se indique, na referida demonstra辞O,

a situa辞O eCOn∂mico- financeira do Fundo;

XI - apreSentar aO Conselho Municipal dos Direitos da Crian9a e do Adolescente analise e avalia辞O

da situa肇O eCOn∂mico- financeira do Fundo;

XII - manter COntrOle dos contratos e convenios fimados com institui96es govemamentais e n肴o-

govemamentai s;

XIⅡ - enCaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente relat6rio mensal

de acompanhamento e avalia9aO do plano de aplica9aO dos recursos do Fundo;

X工V - enCaminhar semestralmente, at6 os dias lO de fevereiro e lO de agosto de cada ano, aO

蝿nist6rio Pdblico, demonstrativo de origens e aplica96es de recursos integrantes do Fundo,

acompanhado de relat6rio descritivo das atividades desenvoIvidas a partir desses recursos, bem como

de extratos bancdrios relativos as movimenta?6es efetuadas,

CAPITULO

IⅡ RECURSOS DO FUNDO

Artigo 6O - S肴o receitas do Fundo:

I - a dota9aO COnSignada anualmente no or9amentO municipal e as verbas adicionais que a lei

estabelecer no decurso de cada exercicio;

II - doa96es de pessoas fisicas ejuridicas, PreVistas no artigo 260, do Estatuto da Crian9a e do

Adol escente;

IⅡ - Valores provenientes das multas previstas no artigo 214, do Estatuto da Crianea e do Adolescente,

oriundas das infra亨6es descritas nos andgos 228 a 258 do mesmo dipIoma legislativo;

IV - tranSferencias de recursos financeiros oriundos dos Fundos Nacional e Estadual dos Direitos da

Crian9a e do Adolescente;

V - doac6es, auXilios, COntribui96es, tranSferencias de entidades nacionais, intemacionais,

govemamentais e nfb govemamentais;

VI - PrOduto de aplica96es financeiras dos recursos disponiveis, reSPeitada a legisla辞O em Vigor, bem

COmO da venda de material, de publica96es e da realiza9乞O de eventos;

VⅡ - reCurSOS advindos de convenios, aCOrdos e contratos firmados entre o Municipio e institui96es

Privadas e p心blicas, naCionais e intemacionais, federais, eStaduais e munlCIPalS, Para rePaSSe a

entidades executoras de programas integrantes do plano de aplica商O;

VIⅡ輸OutrOS reCurSOS que POrventura lhe forem destinados.
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Artigo 7O - Constituem ativos do Fundo‥

I - disponibilidade monetaria em bancos, Oriunda das receitas especificadas no artigo anterior;

II - direitos que porventura vier a constituir;

IⅡ - bens m6veis e im6veis destinados a execu9aO de programas e pr句etos do plano de aplica9肴O.

Parisrafo dnico - Anualmente processar-Se-a O invent誼o dos bens e direitos, Vinculados ao Fundo,

que perten9am a Prefeitura Municipal.

CAPITULO

IV CONTABⅢIZACÅo DO FUNDO

Artigo 8 O - A contabilidade tem por objetivo evidenciar a situa辞o financeira e patrimonial do pr6prio

Fundo, Observados os padr6es e nomas estabelecidas na legisla9fb pertinente.

Artigo 9O - A contabilidade sera organizada de foma a pemitir o exercicio das fun96es de controle

PreVIO, COnCOmitante e subsequente, inclusive de apurar custos dos servi9OS, bem como interpretar e

analisar os resultados obtidos.

CAPITULO V

EXECUCÅo oRCAMENTÅREA

Artigo lO - Ap6s a promulga9あda Lei de Or9amentO, O Secretdrio Municipal de Fazenda, Gest為o

Pf心lica e Desenvoまvimento Sustentavel, apreSentara aO Conselho Municipal, Para analise e aprova9肴O,

O quadro de aplica9aO dos recursos do Fundo para apolar OS PrOgramaS e PrQjetos contemplados no

Plano de aplica鈎O.

Parisrafo bnico - O Tesouro Municipal fica obrigado a liberar para o Fundo os recursos a ele

destinados.

Artigo ll - Nenhuma despesa ser急realizada sem a necess紅ia cobertura de recursos.

Paragrafo dnico - Para os casos de insufici6ncia ou inexistencia de recursos, POderfo ser utilizados

Cr6ditos adicionais,autOrizados por lei e abertos por decreto do Poder Executivo.

Artigo 12 - A despesa do Fundo constituir-Se-各:

I - do financiamento total, Ou ParCial, dos programas de prote辞O eSPeCial, COnStanteS do plano de

aplica9肴O;

II - do atendimento de despesas diversas, de car各ter urgente e inadiavel, Observado o § 1O, do artigo 2O,

deste Decreto.

Par各grafo dnico - E vedada a aplica鈎O de recursos do Fundo para pagamentos de atividades do

Conselho Municipal de Direitos da Crian9a e do Adolescente, bem como do Conselho Tutelar.

Artigo 13- A execu辞O Or?ament紅a da receita se processar鉦traves da obten鋳o do seu produto nas

fontes determinadas neste Decreto e sera depositada e movimentada atrav6s da rede banc各ria oficial,

em conta especial aberta para esse fim.
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CAPITULO VI

PRESTACAO DE CONTAS

Artigo 14 - O Fundo esta sujeito a prestac肴o de contas de sua gest肴o ao Conselho Municipal dos

Direitos da Crian9a e do Adolescente, aO Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas, bem como ao

Estado e a Uni奮o, quantO aOS reCurSOS POr esteS tranSferidos ao Fundo Municipal, COnforme a

legisla9肴O Pertinente.

Artigo 15- As entidades de direito pholico ou privado que receberem recursos transferidos do Fundo a

ti山o de subven96es, auXilios, COnV6nios ou transfer6ncias a qualquer titulo, Serfb obrigadas a

COmPrOVar a aPlica辞O dos recursos recebidos segundo os fins a que se destinarem, SOb pena de

SuSPenSfo de novos recebimentos, a16m de responsabiliza9aO Civil, Criminal e administrativa.

Artigo 16 - A presta確O de contas de que trata o artigo anterior ser各feita por transferencia realizada

no exercicio financeiro subsequente aos recebimentos.

Artigo 17 - A presta確O de contas de subvenc6es e auxilios sociais compor-Se-a de:

I - Oficio de encaminhamento da presta9訊o de contas;

II - Plano de aplica9肴O a que Se destinou o recurso;

IⅡ - nOta de empenho;

IV- 1iquida9aO tOtal/parcial de empenho;

V - quadro demonstrativo das despesas efet蘭das;

VI - nOtaS fiscais de compras ou presta9fo de contas de serv19OS;

VⅡ - reCibos, quando for o caso de trabalhador avulso, Sem Vinculo empregaticio;

VIⅡ - Processo de licita鈎o, quando for o caso de aquisicao de material ou servlCOS que ultrapassem

OS Valores estabelecidos em legisla9aO eSPeC描ca;

IX - extratOS bancdrios;

X - aVisos de creditos bancdrios.

Artigo 18 - A presta9肴O de contas de convenios compor-Se尋de:

I - Oficio de encaminhamento da presta鋳O de contas;

II - C6pia de conv6nio e respectivo temo aditivo (quando houver);

IⅡ - Publica9肴O da aprova辞O do conv6nio pela Camara de Vereadores no Diario Oficial;

IV - Publicaefb do conv台nio e temo aditivo (quando houver) no Diario Oficial;

V - autOriza確O gOVemamental para o Secret各rio de fimar o convenio;

VI - nOta de empenho;

VII - 1iquida9肴O tOtal/parcial de empenho;

VⅡI - quadro demonstrativo das despesas efetuadas;

IX - nOtaS fiscais de compras ou presta96es de serv19OS;

X - reCibos, quando se tratar de trabalhador avulso, Sem Vinculo empregaticio;

XI - PrOCeSSO de licita辞O, quando for o caso de aquisi9fo de materiais ou serv19OS que ultrapassem os

Valores estabelecidos em legisla9肴O eSPeCffica;

XII - aVisos de creditos bancarios;

XIⅡ - PareCer COntal)il;

XIV - PareCer t6cnico e laudo do engenheiro responsivel, CaSO O O句etO do convenlO Sga a realiza9aO

de obras　　　　　　　　　　　　　, ′/
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CAPITULO

VⅡ DISPOSICOES FINAIS

Artigo 19 - O Fundo tera vig台ncia indeterminada.

Artigo 20置Este Decreto entrar各em vlgOr na data de sua publica辞o, reVOgadas as disposi96es em

COntr各rio, eSPeCialmente o Decreto NO O45/2015, de 21 de agosto de 2015.

On Si1va da Gama

Prefeito Muni ci pal
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