NOTA EXPLICATIVA Nº 001/2022
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas
atribuições legais, em reunião Ordinária realizada no dia 14 de junho de 2022 no
cumprimento de suas obrigações, veem esclarecer a situação do Banco de Projetos do
Fundo Municipal das Crianças e dos Adolescentes de Curitiba, à luz da publicação de que
os artigos 12 e 13 da Resolução nº 137, de 21 de janeiro de 2010 estariam nulos, de acordo
com

a

sentença

proferida

nos

autos

da

AÇÃO

CÍVIL

PÚBLICA

Nº0033787-

88.2010.4.01.3400, o COMTIBA informa:
NÃO HOUVE qualquer mudança em relação à possibilidade de destinação de recursos
ao Banco de Projetos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, FMCA, de
Curitiba.
Contínua válida a regra que determina que:
“A destinação de recursos poderá ser realizada para o FMCA ou, ainda, para
programas, projetos, atividades e serviços de garantia, defesa e promoção dos direitos das
crianças e dos adolescentes da organização da sociedade civil ou da administração pública
inscritos no Banco de Projetos e que estejam com seu respectivo Certificado de Autorização
de Captação em validade.” (Art. 30 da Res. 264/2019 do Comtiba)
Destaca-se que tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990,
quanto a Lei Municipal 7.829/1991, que cria o Comtiba e o FMCA, destacam que é
competência deste Conselho fixar critérios de utilização do respectivo Fundo. A resolução
264/2019 do Comtiba detalha os critérios para captação e liberação de recursos.
Em Ofício Circular 23/2022, enviado aos Conselho Estaduais dos Direitos da
Criança, o próprio Conanda orienta que os estes “observem a legislação estadual e
municipal, bem como a própria regulamentação interna, atentando-se em cada caso se há
amparo normativo que permita os editas de chancela ou autorização para captação. Nesses
casos, os Conselhos devem seguir com os procedimentos conforme melhor interpretação do
sistema normativo como um todo e orientação de consultoria jurídica própria.”
O Banco de Projetos permitiu o aporte de recursos muito volumoso para o FMCA, ao
longo de muitos anos, com impacto na vida de centenas de milhares de crianças e
adolescentes. Contamos com todos para esclarecer a situação, proteger este instrumento
estimulador de doação e seguir realizando a destinação de recursos para e assim promover
os direitos das crianças e adolescentes.
Contamos com o apoio e estamos a disposição para outros esclarecimentos que
desejarem.
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Curitiba, 22 de junho de 2022.
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