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DECRETO Nº 2.739/17 – 30 de Maio de 2017. 
 

 
Dispõe sobre: Regulamenta a criação do Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente e da outras providências.  

    
 

JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA, Prefeito Municipal de Álvares Machado, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais; 

 
DECRETA: 
 
Capítulo I 
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO 
 

Art. 1º - Fica regulamentado o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, criado 
pela Lei Municipal nº 1954/1994 de 14 de Dezembro de 1994, alterada pela Lei Municipal nº 
2.867/2015 de 14 de abril de 2015, vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente-CMDCA, enquanto órgão formulador, deliberativo e controlador das ações de 
implementação da política dos direitos da criança e do adolescente, responsável por gerir o 
Fundo, fixar critérios de utilização e o plano de aplicação dos seus recursos, conforme disposto 
no art. 260 da Lei Federal n º 8.069/1990, na forma deste Decreto. 

 
Art. 2º -O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, será constituído: 

I- pela dotação consignada anualmente no orçamento do município para assistência social a 
criança e ao adolescente; 
II- pelos recursos provenientes do Fundo Estadual e do Fundo Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente; 
III- pelas dotações, auxílios e contribuições e legados que lhe venham a ser; 
IV- pelos valores provenientes de multas decorrentes de condenações em ações civis ou de 
imposição de penalidades administrativas na Lei Federal nº 8.069/90; 
V- pelas doações feitas ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 
260, da Lei Federal nº 8.069/90; 
VI- pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes do deposito e aplicação de capitais. 
Parágrafo Único- As contribuições efetuadas ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
previstas no inciso III poderão ser deduzidas do Imposto de Renda, de acordo com a legislação 
pertinente. 
 

Art. 3º - Os recursos do Fundo serão empregados segundo Plano de aplicação aprovado 
pelo Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente-CMDCA, que integrará o 
orçamento do município. 

 
Art. 4º- O gerenciamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente se dará da 

seguinte forma:  


