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- Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente ou Fundos da 

Infância e da Adolescência (FIA). 

- Fundos especiais são “parcelas de recursos financeiros 

recebidos pelo Poder Público, destacados para a consecução de 

determinados objetivos”. 

- “Produtos de receitas específicas que, por lei, se vinculam à 

realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a 

doção de normas peculiares de aplicação” (art. 71, Lei n. 

4.320/64). 
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- No caso, o FIA deve ser entendido como um conjunto de 

recursos destinado ao atendimento de políticas, programas e 

ações voltadas para a realização dos direitos da c/a e que são 

distribuídos mediante a deliberação dos Conselhos de Direito.  

- São criados pela mesma lei que institui o Conselho de Direitos 

da Criança e do Adolescente e a sua gestão é de é atribuição 

exclusiva do Conselho.  
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- O CD deve elaborar planos de ação e de aplicação, organizar a 
distribuição dos recursos disponíveis e eleger as ações 
prioritárias. 

- Plano de ação: documento que visa consolidar as deliberações 
do Conselho, retratando as atividades que devem ser 
implementadas com estes recursos em determinado período. 

- Plano de Aplicação: instrumento de distribuição dos recursos 
na áreas prioritárias, levando-se em consideração os objetivos 
indicados pelo Conselho.  
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- Captação de recursos para o FIA: multas aplicadas pelo Juiz da 

Vara da Infância e Juventude, doações orçamentárias entre os 

entes federativos, doações de pessoas físicas e jurídicas 

(incluindo deduções do Imposto de Renda) e aplicações 

financeiras. 

- Observe o art. 260 do Estatuto:  
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“Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais 

ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas 

integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os 

seguintes limites:  

I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado 

pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real; e      
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II - 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado pelas 

pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual, observado o 

disposto no art. 22 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 

1997”.      
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- Na definição das prioridades a serem atendidas com os 

recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e 

municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão 

consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária e as do Plano Nacional pela 

Primeira Infância (art. 260, §1º-A, ECA).    
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- Os conselhos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança 

e do adolescente fixarão critérios de utilização, por meio de planos de 

aplicação, das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando 

necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a 

forma de guarda, de crianças e adolescentes e para programas de 

atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência 

socioeconômica e em situações de calamidade.   
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- O Departamento da Receita Federal, do Ministério da 

Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a 

comprovação das doações feitas aos fundos. 

- O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de 

fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste 

artigo.    
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- Controle do uso dos recursos do FIA:  

- Controle político-finalístico: exercido pelo Conselho de Direitos, 

avalia e fiscaliza a realização dos programas e atividades. 

- Controle técnico-contábil: feito pelos mecanismos de controle 

da execução orçamentária (controle e fiscalização da atuação 

da Administração Pública), por Tribunais de Contas e pelo 

Poder Legislativo. 

 



 


