
 

 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 
1. Quem pode contribuir com as crianças e adolescentes, destinando parte do seu
Imposto de Renda? 

Todos os contribuintes, tanto empresas quanto pessoas físicas, podem destinar uma parte para
o Funcriança. Não é uma simples doação, mas o pagamento antecipado do imposto devido, com
a vantagem de saber para onde vai o dinheiro. 

2. Este recurso fica em nosso município? 

Sim. O recurso fica em nossa cidade e é depositado numa conta específica. Os recursos são 
encaminhados à instituição de sua escolha no momento do preenchimento do boleto
disponibilizado através do site
http://www2.fozdoiguacu.pr.gov.br/24Horas/Dividas/wfrmGeraDAMFunCrianca.aspx. 

 3. Posso destinar esse recurso a qualquer instituição filantrópica? 

Não. Somente poderá receber recursos de doações através do Funcriança, instituições que
tiverem seu pré-projeto aprovado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Foz do Iguaçu (CMDCA). Essas instituições são as que encontram-se na lista de 
beneficiadas na tela de doações do Funcriança, no portal da Prefeitura do Municipal de Foz do 
Iguaçu. 

 

 

4. Digitei meu CPF ou CNPJ e não consigo prosseguir, o que devo fazer? 

Caso o doador não tenha registro no cadastro da prefeitura Municipal, deve primeiramente
preencher os dados pessoais ou empresariais registrando-se no sistema e após o registro dar 
continuidade ao processo.  

5. Esta destinação aumenta o imposto a pagar? 

Não. Ao contrário, este valor é deduzido do imposto devido. Assim, tanto a pessoa jurídica como
a pessoa física podem ir abatendo no valor que vão pagar. 

7. Além do comprovante, o fundo tem alguma obrigação a ser cumprida junto à Receita 
Federal? 

Sim. O gestor da Assistência Social, através do Coordenador do Funcriança encaminhará a
Receita Federal a relação dos doadores, com os respectivos valores depositados na conta
específica do Fundo até o final de abril do ano subseqüente a doação. 

8. Como é feita a comprovação destas destinações? 

Através de convênios firmados com as instituições que tiveram seus Projetos aprovados pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Esses Termos de 
Convênios são publicados no Diário Oficial do Município. 

 



 

 

9. Quem é o responsável pela administração dos recursos do fundo? 

De acordo com a Lei Municipal nº 3.763, de 09 de Novembro de 2010, fica instituído que a
gestão do Funcriança é de competência do Prefeito Municipal e o titular da a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, o qual designará um servidor do Município para coordenar o
Fundo com anuência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA). 

11. O Poder Executivo pode utilizar esse dinheiro? 

Toda a destinação dos recursos alocados no Fundo são precedidas das deliberações do
CMDCA através de projetos apresentados ao Conselho, e se alguns dos projetos aprovados
forem para execução de uma ação governamental para atendimento da criança e do 
adolescente, o Poder Executivo Municipal poderá utilizar esses recursos. 

12. Qual a vantagem dessa antecipação? 

A vantagem é que este dinheiro é aplicado no município e a pessoa ou empresa que contribui 
com parte do seu Imposto de Renda devido pode acompanhar diretamente o destino de sua 
aplicação. Além disto, estará contribuindo responsavelmente com a melhoria das condições de
vida de nossas crianças e adolescentes. 

 

 

 

 

   


