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C U R S O  D E  AT U A L I Z A Ç Ã O
“A implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente: da possibilidade à necessidade”

Orçamento e Fundo da Infância

PRINCIPAIS QUESTÕES BÁSICAS

1. Qual a estrutura que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê para implementação das políticas 
públicas específicas para crianças e adolescentes?

2. O que é o FIA?

3. Que recursos podem ser utilizados através do FIA?

4. Quem é responsável pelo FIA?

5. Como os recursos do FIA podem ser aplicados?

6. Que recursos podem integrar o FIA?

7. É preciso um contabilista específico para o FIA?

8. Os gastos com saúde, educação e assistência já não atenderiam a necessidade de políticas públicas para 
crianças e adolescentes?

9. Qual a relação do FIA com o orçamento?

10. O que é orçamento?

11. Quais os instrumentos para o planejamento / orçamento?

12. Quais os prazos para elaboração destes instrumentos?

13. O que são as Emendas do Legislativo?

14. Uma vez aprovado, o orçamento é imutável?

15. Há algum percentual mínimo para o FIA?

16. Como participar do orçamento?

17. Como fazer o planejamento?

18. E o planejamento específico para o FIA?

19. Como fazer o Plano de Ação? E o Plano de Aplicação?

20. E se, mesmo com a participação ativa do Conselho dos Direitos, os programas dos planos de ação e aplicação  
não forem incluídos no orçamento?

21. Como funcionam as doações para o FIA?

22. Que doações são dedutíveis do IR?

23. Quais os requisitos para que essa doação seja regular? E as doações casadas?

24. Como ficam as despesas com formação dos Conselheiros?


