
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Capão do Cipó

Gabinete do Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE O FUNDO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

;CRI.A,NÇA E DO ADOLESCENTE
(FUMDICA)-,1'D()' MUNiCíPIO DE
CAPÃO DO CIPÓ DA OUTRAS
PRÊ>VIDÊNCIAS.

A~dID8SMENEGHINI, Prefeito Municipal ~e Capão-do Cipó, RS, no

uso das, atribuições que lhe são

Constituiçã9~ Pedefal/88; artiqo t2
Org~hré~"iQb~;~~:,~hic'ípio, ;'

conferidas pelo artigo 30, inciso I, da

I, artigo,.44, incise I, todos da lei
'~ - .' ."""

FAZ, S'A SE' R

; ".',)

qUé""a;2,~ºâlÍ'lprª,..dê,'\lér~adore;êde Capãodo Cipó, aprovou e eu
sanciono eprorndlgba seguinte"t::EI;'.

Art. 10 Pica'triado o Fundo Municipal dosDireitos da Criança e do
Adolescente: Ft:)MDICA,4de natureza contábil e financeira, vinculado ao
Conselho MunicipaldO$ Di;êhôs(Ja é~iança e do Adolescente, com a
finalidade de captar e'\';'aplicar, recursôs financeiros, destinado ao
desenvolvimento de ações de atendimento as crianças e adolescentes.

Art. 20 São fontes de recursos do PUMDICA:

I - dotações próprias do orçamento do MunicíPi~

II - o valor recebido de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
em doação;
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III - contribuições, auxílios, subvenções e transferências de recursos da
União, do Estado e de outros Municípios, bem como de suas respectivas
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações
públicas;

V - valores resultantes de convênios, contratos e acordos celebrados entre
o Município e instituições públicas e privadas, observadas as obrigações
contidas nos respectivos instrumentos:

VI- os provenientes de multas impostas.judicialmente em ações que visem
,- .

a proteção de interesses individuais .e coletivos, próprios da infância e da
adolescência;

VII - rendimentos de qualquer natureza derivados da aplicação de seu
patrimônio;

Art. 3°. Os recursos do FUMDICA serão depositados em conta
especial,' em instituição financeira oficial, no Município.

Parágrafo único. Observada a, proqrarnação financeira, previamente
aprovada, o excesso de caixa existente será aplicado no mercado de
capitais.sde através de instituição financeiraoficial, vedada aaplicação em

'; '\ 'i ' ) :4l'i ,I'

bancos privados. ' ' . i ,

'\1;

,'Art. 4° O' FUMDICA t~rá inscrição própria ~o'·Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ, administrado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

Art. 5° O Poder Executivo Municipal enviará à Câmara de
Vereadores, anualmente, junto com o projeto de lei orçamentária, o
orçamento do FUMDICA, .detalhando a origem dos recursos segundo as
especificações do artigo 2°.

Art. 6° O Poder Executivo Municipal designará servidor(es) para
fiscalizar a execução dos convênios que envolvem o repasse de recursos
do FUMDICA, os quais poderão ser acompanhados, na atividade de
fiscalização, pelos membros do COMDICA.
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§ 1°_ Todos os atos de fiscalização deverão ser registrados em
planilhas ou diários, os quais serão mantidos em arquivo pelo servidor
responsável.

§ 2°_ Compete exclusivamente ao(s) servidor(es) designado(s) pela
Administração como fiscal(is) a prerrogativa de orientar as entid~des
beneficiárias do FUMOICA acerca dos atos relacionados ao convênio.

§ 1° Q?\ l'Tnem_bro$:,do COMD,I~.t, q~,~ndo ~tverem ciência de
alguma irregu.larid~de na execuyãe de eenvênios §ue eA:Y:Qlyamrecursos do
FUMOICA, sejá pelo descumprimento de obriqações. da entidade
beneficiária.ou por parte da própria Administração PúbliGá, d.everão informar
ao Prefeitp: por escrito e mediante.protocolo, os fato~(~/ou atos do seu
conhecírnéhto, de :forma detalhada. =..-' , ~

• I' ~ .,( ,
- , f .,., --.. o .' I'" -"'~ •••

,§ 5° - E fac~ltaao ao.COMOICj\ encaminhar cópifl da comunicação
de que trata o. § GO deste aJ11:igq· aó(s) fiscal(is) do convênio e à Unidade
Central' d~;:C,,0ntr~leIntér'1PI~'~r:I I, " J, ~~ '!'\". ,

" ~'\. \1 .",:

"'. ...., '~. ' - '"

Art. 7°·O :FUMOICA será gerido pelo Prefeito Municipal, observadas. '

as diretrizes- em9nadas 00 COMOICA, cabendoj-lhe, fornecer todos os
recursos hum~~'1 ma't~\ri~·is:c-n~cE?T_sªriQ~.àcoi~'ecu~~o dos objetivos do
fundo. 'li- ,~v",;,/f{\},,~ l ' !'-, ,.I'"J ,~ ",~~:. f .~ ,\ "'''',' ...,fl)'1l'~

. '" ~ :~~, ~
§ 1° A Secretaria Municipa'l de Fazenda manterá os controles

contábeis e financeiros das movimentações dos recursos do FUMDICA,
obedecido ao disposto_na legislação .pertinente.

§ 2° Os recursosdo FUMOICAserãt>'depositados em conta
especial em estabelecimento oficial de crédito, na forma de regulamento.

§ 3° Obedecida à programação financeira previamente aprovada, o
excesso de caixa existente será aplicado no mercado de capitais, através
de banco oficial.
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Art. 8° Cabe ao Poder Executivo Municipal, após deliberação,
aprovação, registro e inscrição dos programas relacionados à política da
criança e do adolescente pelo COMDICA, formalizar os convênios para
repasse de recursos do FUMDICA, bem como a sua operacionalização,
fiscalização, controle e julgamento de prestações de contas.

Parágrafo único. Em casos excepcionais e em situação de
emergência ou estado calamidade púbica, assim declarados pelo Poder
Executivo Municipal, a aprovação referida no caput restringir-se-á
exclusivamente ao Secretário Municipal de Assistência Social e do Prefeito
Municipal.

Art. 9°. Ao 8onselho Municipal Dos Direitos da Criança e do
Adolescente caberá controlar e fiscalizar: a forma de utilização dos recursos
do FUMDICA, bem como o cumprimento das metas estabelecidas nas
políticas prioritárias do fundo, sem prejuízo de outras atribuições previstas
em Lei:

Art.1 0°.0 Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei,
no que couber.

AIlt.'11~.Ficam revoqadas disposições em contrário.
I ' . • , ,~;... 1 ~ Ir ., .-

,: c Àrt. 12o.2\)::staLei' entra errl)yigor na data de sua publicação;
" , . ,. .", . ~ ,

GABINETE DO· PREFEFTO. MUNI PAL, CAPÃO DO CIPÓ, RS, 05 DE
OUTUBRO DE 2à14.

Registre-se.
Publique-se.
Em 05/11/2014
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