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DECRETO NÚMERO 6610, DE 16 DE SETEMBRO DE 1992. 
 
 
 

REGULAMENTA A LEI N. 2898, DE 
14 DE JULHO DE 1992, QUE CRIA O 
FUNDO MUNICIPAL PARA A 
INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA -
FMIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
 
 
 
LUDIO MARTINS COELHO, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, CAPITAL DO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no Art. 11, da Lei n. 2898, de 14 de julho de 1992, 

 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - O Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência-FMIA, criado 
pela Lei Municipal n. 2898, de 14 de julho de 1992, por determinação da Lei 
Federal n. 8069, de 13 de julho de 1990, com a finalidade de gerir recursos a 
serem aplicados em programas da política de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente, reger-se-á pelo disposto no presente regulamento. 
 
Art. 2º - O Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência-FMIA constitui-
se de receitas orçamentárias compreendendo: 
 

I – dotações consignadas no orçamento anual da Prefeitura; 
II – rendimento das aplicações realizadas com recursos do Fundo; 
III -  recursos oriundos de receitas diversas; 
IV – auxílios, subvenções ou transferências dos Governos Estadual e 

Federal; 
V – legados, doações e outras receitas que legalmente lhe possam 

ser incorporadas; 
VI- recursos provenientes dos Conselhos Nacional e Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 
 
 



VII- valores provenientes de multas decorrentes de condenação em 
ações cíveis ou de imposição de penalidades administrativas 
previstas na Lei n. 8069/1990. 

 
Art. 3º - Os recursos do Fundo Municipal para a Infância e a 

Adolescência-FMIA, tem a finalidade de apoiar financeiramente os 
programas, projetos e atividades que tenham como objetivo 
assegurar direitos, garantindo a proteção integral à infância e a 
adolescência, de acordo com as seguintes diretrizes: 

 
I- políticas sociais básicas; 
II- políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, 
para aqueles que delas necessitem; 
III- serviços especiais de prevenção e atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, 
abuso, crueldade e opressão; 
IV- serviço de identificação e localização de pais, responsável, 
crianças e adolescentes desaparecidos; 
V- proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 
 
Art. 4º - Os valores positivos dos recursos financeiros do Fundo 
Municipal para a Infância e a Adolescência – FMIA apurados em 
balanço no final de cada exercício, serão transferidos para o 
exercício seguinte a crédito do mesmo Fundo. 
 
Art. 5º - Os recursos financeiros do Fundo Municipal para a Infância 
e a Adolescência-FMIA, serão movimentados através de contas e 
sub-contas abertas em agência bancária oficial, com a seguinte 
designação: Prefeitura Municipal de Campo Grande – Conta – FMIA; 
destinada ao atendimento dos programas, projetos e atividades 
mencionados no Artigo 3º deste Decreto. 
 
Parágrafo Único – O Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito e o 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente-CMDCA, responderão solidariamente pela assinatura 
dos cheques e demais documentos comprobatórios da execução das 
ações de proteção integral aos direitos da criança e do adolescente, 
com recursos do Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência-
FMIA, bem como de sua escrituração contábil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 6º - Para o planejamento e a utilização dos recursos do Fundo 
Municipal para a Infância e a Adolescência-FMIA, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, deve 
apresentar à Secretaria Municipal de Planejamento: 
 
I- o Plano Anual de Aplicação dos recursos do Fundo e suas 
alterações; 
II- as minutas de contratos, convênios e acordos destinados a 
transferir recursos, ou aplicá-los diretamente para a execução de 
projetos que se encontrem dentro dos objetivos do Fundo; 
III- a aplicação direta dos recursos do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência-FMIA na elaboração de estudos e projetos 
que se enquadrem nos objetivos do Fundo. 
 
Art. 7º - O Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência-FMIA, 
observará, nos termos da Lei Federal n. 4320, de 17 de março de 
1964, normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, 
conforme dispuser o seu regulamento.  
 
Art. 8º - Os casos não previstos neste Decreto serão analisados pelo 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente-CMDCA e submetidos a apreciação e aprovação do 
Prefeito Municipal. 
 
Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
 
 
Prefeitura Municipal de Campo Grande, 16 de Setembro de 1992. 
 
 
 
 
 

LUDIO MARTINS COELHO 
Prefeito Municipal 
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