
 

Ata da Plenária Extraordinária nº. 468 do Conselho Estadual 1 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, 2 

realizada em 17 de abril de 2020. 3 

 Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de abril de dois mil e vinte, deu-se 4 

início à Plenária Extraordinária nº 468 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 5 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada de forma virtual pelo aplicativo Teams da Microsoft, 6 

coordenada pela Presidente Lúcia Flesch, estando presentes os(as) Conselheiros(as): 7 

Andreia Rodrigues (DPE), Lúcia Flesch e Carlos Alberto Mariani (USBEE), Elisandra 8 

Moreira (FUNDAÇÃO PROTEÇÃO), Ivonete Carvalho (DPGV/PC), Juçara Vendrúsculo e 9 

Juliana Azevedo (SJCDH),  Marta Gomes (FASE), Simone Romanenco (SEC), Arlindo 10 

Oliveira (BM), Elser Quintana (Federação – ACPM), Lisiane dos Santos (UBEA), Charles 11 

Roberto Pranke (AMENCAR), Mara Maria Valandro (SEDUC), Cleci de Lima (SES), Maria 12 

da Graça Malaguez (FERGS), Marcelo da Silva (FEAPAES), Letícia Magalhães e Caroline 13 

Sérgio (OAB). Presente também: Emile Steffens (SJCDH). A presidente Lúcia saudou os 14 

presentes e informou da gravação da plenária. Em seguida, solicitou que os participantes 15 

testassem a comunicação pelo espaço do chat no aplicativo, a fim de esta ferramenta seja 16 

utilizada para a manifestação por escrito nas votações das deliberações da pauta e 17 

reforçou a solicitação de manter o microfone fechado durante as falas para clareza no 18 

áudio. Retomou que em igual forma a ausência na plenária, neste formato virtual, também 19 

precisa ser justificada. Na sequência compartilhou tela com a convocatória da plenária, 20 

fazendo a leitura da pauta que segue continuação da Plenária n° 467/2020: 1. FECA/RS - 21 

Prestação de contas 3º e 4º Trimestre 2019 e 1° Trimestre de 2020; Campanha de 22 

captação de recurso relacionada o cenário atual; Resolução sobre funcionamento e 23 

utilização do FECA e atualização da Resolução sobre Carta de captação e “banco de 24 

projetos”; 2. Resolução – endossando as RECOMENDAÇÕES DO CONANDA PARA A 25 

PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE A PANDEMIA DO 26 

COVID-19; 3. Prorrogação de prazos das parcerias, a partir do Decreto Estadual n° 27 

55.128/2020; 4. Plano de Ação e Aplicação FECA 2020; 5. Acompanhamento do 28 

atendimento dos CTs (orientações Aconturs e Ministério da Mulher, da Família e dos 29 

Direitos Humanos). Sobre a prestação de contas do Fundo Estadual para a Criança e o 30 

Adolescente, a coordenadora da comissão informou que realizaram reunião no dia anterior 31 

com a participação da presidência e da técnica responsável pelo FECA na SJCDH, Carla 32 

Calero, que também é membro da junta administrativa. Enquanto a comissão preparava a 33 

apresentação das informações, a presidente aproveitou a oportunidade para relatar que a 34 

comissão de Orçamento e Fundos estará trabalhando em uma resolução para regrar o 35 

funcionamento e a estruturação do FECA, contendo a solicitação do Ministério Público de 36 

orientações aos municípios sobre os respectivos fundos municipais, bem como a forma de 37 

repasse de recursos do FECA - carta de captação, fundo a fundo e edital. Da mesma 38 

forma relatou que realizou solicitação de dados à Polícia Civil quanto à tipificação das 39 

notificações de violência envolvendo crianças e adolescentes como vítimas, bem o número 40 

de ocorrências envolvendo adolescentes como autores de ato infracional, durante o 41 

período declarado de pandemia do Covid-19, que provocou o distanciamento social como 42 

medida de prevenção da propagação da Covid-19. Assim como foi solicitado para a 43 

Coordenadoria de Políticas para a Criança e o Adolescente, a partir da relação com o 44 

Comitê de Dados vinculado ao Gabinete de Crise, a relação de crianças e adolescentes 45 

indígenas e quilombolas, em situação de rua e alguns dados de crianças e adolescentes 46 

cadastradas no Cad Único na Assistência Social, como número total desta população 47 

neste sistema e de crianças e adolescentes com deficiência. Conselheira Juçara retomou a 48 

fala informando que a relação das instituições que tiveram recursos devolvidos ao FECA 49 

será complementada com o número do CNPJ e nome da instituição e depois remetida para 50 

conhecimento aos conselheiros. Na sequência, conselheira Juliana, apresentou planilha 51 

com esclarecimento sobre os pagamentos realizados com recursos de adiantamento para 52 



 

a X Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente a prestação 53 

de contas do terceiro trimestre de 2019, cujo relatório estará anexo a esta ata (ANEXO I). 54 

Na qual informou que o valor total de adiantamento R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos 55 

reais) ficou divido entre três grupos: alimentação e hospedagem, transporte de não 56 

servidor e pronto pagamento. O recurso não foi todo utilizado, tendo sido devolvido ao 57 

FECA. Apresentou relação nominal das refeições pagas no período da X CEDCA, que 58 

totalizou R$ 759, 50 (setecentos e cinquenta e nove reais com cinquenta centavos). A 59 

diferença entre o pagamento das refeições e do valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e 60 

quintos reais) para alimentação foi devolvida ao FECA. Não foi utilizado recurso para 61 

transporte de não servidor. Sobre a rubrica de pronto pagamento esclareceu que foram 62 

pagos dois banners na livraria CopStar no valor total de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e 63 

um rolo de papel kraft na livraria Lucas Rauber, utilizado para a oficina com adolescentes, 64 

no valor de R$ 70,35 (setenta reais e trinta e cinco centavos). O valor total utilizado foi 65 

então de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais), tendo restante sido devolvido 66 

para a conta do FUNDO. Na sequência compartilhou em tela o PROA de solicitação de 67 

adiantamento da X CEDCA, localizando as informações prestadas. Aproveitando a 68 

oportunidade, a presidente informou combinação realizada na Comissão de Orçamento e 69 

Fundos de solicitação de permissão de acesso aos Proas que envolverem o FECA para os 70 

conselheiros desta comissão para acompanhamento e monitoramento. E que houve a 71 

constatação de que não há nenhuma resolução do CEDICA que diga como a prestação de 72 

contas do FECA deve ser apresentada pela Junta Administrativa. A resolução que 73 

tematizará sobre o funcionamento do FECA deverá regra esta questão também. A 74 

presidente solicitou compartilhamento em tela do PROA da X CEDCA para 75 

esclarecimentos quanto ao valor de R$ 106.095,00 (cento e seis mil e noventa e cinco 76 

reais) que refere a nota do valor total pago à empresa licitada para prestação de serviços 77 

na X CEDCA, a partir do termo de referência aprovado pelo CEDICA/RS e que o valor de 78 

R$ 3.905, 00 (três mil novecentos e cinco reais) para ao município de Porto Alegre 79 

corresponde ao imposto ISSQN sobre o evento da X CEDCA, também no processo. 80 

Totalizando os R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) licitados para a X CEDCA. Na 81 

sequência, conselheira Juçara compartilhou em tela também o Proa da prestação de 82 

contas da parceria FPE 1821/2017 para conhecimento ao pleno, já que a prorrogação da 83 

mesma está em pauta. Encaminhamento: aprovação da prestação de contas do terceiro 84 

trimestre do FECA/RS a partir dos esclarecimentos prestados pela Comissão de 85 

Orçamento e Fundos. Em aprovação: 15 votos favoráveis; nenhum voto contrário; 86 

nenhuma abstenção. Prestação de contas aprovada por unanimidade e com quórum 87 

qualificado.  Em continuidade a pauta, foi compartilhada em tela a prestação de contas do 88 

quarto trimestre de 2019, cujo relatório estará anexo a esta ata (ANEXO II). Sobre esta 89 

prestação de contas foi informado que houve apenas as saídas de pagamentos da terceira 90 

parcela da Parceria FPE 1821/2017 no valor de R$ 227.105,00 (duzentos e vinte e sete mil 91 

e cento e cinco reais) e das despesas da conselheira Ivonete no encontro do CONANDA 92 

em agosto, no valor de R$ 751,63 (setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três 93 

centavos). E que foi arrecadado o valor de R$ 460.252,81 (quatrocentos e sessenta mil 94 

duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um reais) em doações de Pessoa Jurídica e o 95 

valor devolvido por Entidades e Prefeituras Municipais referente a prestação de contas foi 96 

de R$ 29.166,48 (vinte e nove mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito reais). 97 

Conselheira Mara chamou atenção de que neste momento ainda não foi possível 98 

apresentar todas as informações referentes às devoluções dos recursos pelas instituições, 99 

mas que a comissão estará trabalhando nisso para apresentação na próxima prestação de 100 

contas. Conselheira Ivonete ressaltou que é importante conhecer o motivo pelo qual as 101 

instituições têm realizado devoluções de recursos, inclusive como ferramenta para os 102 

próximos editais. Juçara relatou que as instituições informam no processo as devoluções. 103 

Contudo não tem o registro da devolução da APAE Porto Alegre, para o que o conselheiro 104 



 

Marcelo esclareceu que a devolução se refere a um projeto que tratou da estimulação 105 

precoce no edita FECA n° 01/2016, mas que a instituição não conseguiu atingir as metas e 106 

acabou realizando a devolução do valor do projeto corrigido. Encaminhamento: aprovação 107 

da prestação de contas do quarto trimestre de 2019, conforme apresentação da Comissão 108 

de Orçamento e Fundos. Em votação: 16 votos favoráveis; nenhum contrário e nenhuma 109 

abstenção. Prestação de contas aprovada por unanimidade com quórum qualificado. Na 110 

sequência, foi compartilhado em tela o relatório da prestação de contas do primeiro 111 

trimestre de 2020, cujo relatório estará anexo a esta ata (ANEXO III). Não houve 112 

pagamentos realizados no primeiro trimestre deste ano. Foi informado que o valor 113 

arrecadado foi de R$ 29.160,50 (vinte e nove mil cento e sessenta reais e cinquenta 114 

centavos) em doações de Pessoa Jurídica e o valor devolvido por Entidades e Prefeituras 115 

Municipais referente a prestação de contas foi de R$ 90.300,08 (noventa mil e trezentos 116 

reais e oito centavos). O valor constante na conta de Investimento do Fundo, em 31 de 117 

março de 2020 era de R$ 4.821.237,82 (quatro milhões, oitocentos e vinte e um mil, 118 

duzentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) e um total de R$ 6.430.614,02 119 

(seis milhões, quatrocentos e trinta mil, seiscentos e quatorze reais e dois centavos) 120 

conforme extrato apresentado. Solicitar a complementação da informação do valor total na 121 

conta, ou seja, do saldo aplicado e do saldo livre. Foi retomado também que para a 122 

próxima prestação de contas a Junta Administrativa deverá apresentar a relação nominal 123 

com CNPJ das entidades que realizarem devoluções de recurso do FECA. Carla Calero 124 

informou na reunião da Comissão que estão trabalhando com a o setor de TI inclusive para 125 

tornar essa informação pública no site da Secretaria, seguindo o princípio da 126 

transparência, ao que presidente reforçou que a informação poderá também estar no site 127 

do CEDICA, quando estiver atualizado. Além disso, foi realizada discussão na Comissão 128 

de Orçamento e Fundos, de que a Junta Administrativa tem que estar completa e cumprir a 129 

sua função efetivamente.  Encaminhamento: aprovação da prestação de contas do FECA 130 

do primeiro trimestre de 2020 conforme apresentação realizada pela Comissão de 131 

Orçamento e Fundos sob a apresentação da lista detalhada para próxima semana. Em 132 

aprovação: 16 votos favoráveis; nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Prestação 133 

de contas aprovada por unanimidade por quórum qualificado. Na continuidade da pauta, 134 

passou-se para a discussão sobre a campanha de captação de recurso para o FECA, que 135 

está sendo promovida pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, 136 

direcionada para ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. A presidente 137 

esclareceu que a intenção da Secretaria é a de que a arrecadação realizada para o FECA, 138 

durante o tempo declarado de calamidade pública pela pandemia de Covid-19, seja 139 

utilizada especificamente para financiar ações de enfrentamento à pandemia. Conselheira 140 

Juçara ratificou a fala da presidente e reforçou que o executivo está com dificuldade de 141 

financiar ações específicas para os povos e comunidades tradicionais. Além disso, há um 142 

comprometimento direto do secretário Catarina e do governador Eduardo Leite na 143 

arrecadação de recursos para a campanha. Presidente Lúcia retomou que o pleno já 144 

definiu na parte aprovada do Plano de Ação e Aplicação do FECA o valor de R$ 145 

900.000,00 (novecentos mil reais) para ações em tempos de calamidade pública, mas não 146 

definiu comi isto será feito. Para tanto retomou discussão da plenária anterior referindo a 147 

possibilidade de realização chamada pública, com dispensa de edital, mas de acordo com 148 

o Marco Regulatório, para apresentação de projetos por instituições credenciadas nos 149 

CMDCAs ou CMAS e em municípios em estado de calamidade pública declarada; ou de o 150 

executivo e o controle social apresentarem uma proposta de projeto para ser executado 151 

por instituições que já tiveram parceria ou convênio com FECA, desde 2016. E a terceira 152 

possibilidade, seria a chamada para as instituições apresentarem projetos específico para 153 

enfrentamento da pandemia de Corona vírus, por meio de carta de captação. Conselheira 154 

Andreia questionou qual seria a forma mais rápida, para o que a presidente informou, que 155 

entende que as possibilidades não são excludentes, e tem fluxos semelhantes, mas que 156 



 

aparentemente a realização de um projeto pelo executivo com o controle social seria mais 157 

rápido. Informou também que ainda não houve retorno das informações requeridas ao 158 

gabinete de crise. E conselheira Juçara informou resposta ao levantamento de dados 159 

sobre crianças e adolescentes requeridos à Coordenadoria. Ao que conselheira Ivonete 160 

solicita registro da qualidade e agilidade do trabalho que a Coordenadoria das Políticas 161 

para a Crianças e o Adolescente tem desenvolvido. A vice-presidente retoma também a 162 

preocupação com o levantamento de informações em relação à violência sofrida pelas 163 

populações vulneráveis nesse momento, em decorrência do isolamento social. E que é um 164 

avanço pensar estratégias para atendimento a populações mais vulneráveis como povos e 165 

comunidades tradicionais. Durante a discussão, a presidente realizou a leitura dos 166 

comentários do chat, que informam acordo com a proposta de realização de projeto pela 167 

SJCDH e o CEDICA e preocupação com o atendimento das instituições após o período da 168 

pandemia, assim como estabelecer percentual de recurso na arrecadação para ser 169 

utilizado em ações específicas da pandemia. Conselheira Juçara reforçou a importância da 170 

elaboração de critérios para acesso aos recursos. Conselheira Simone defendeu 171 

percentual de recursos para destinação de recursos para organizações da sociedade civil e 172 

prefeituras, ao que a presidente sugere utilizar a proporção já utilizada nos editais. A 173 

presidente compartilhou em tela a relação de dados apresentada pela Coordenadoria das 174 

Políticas para a Crianças e o Adolescente, fazenda a leitura dos mesmos. A relação estará 175 

em anexo a esta ata (ANEXO IV). Após discussões, deliberou-se dobre o seguinte 176 

encaminhamento: apoiar a campanha realizada pela SJCDH de arrecadação de recursos 177 

para FECA para ações específicas de enfrentamento ao Coronavírus com destinação de 178 

80% (oitenta por cento) dos recursos arrecadados por meio da Campanha Destinar Para 179 

Salvar Vidas para ações de caráter pontual no enfrentamento à pandemia de COVID-19, 180 

pelo tempo que perdurar o estado de calamidade pública pela pandemia de Covid-19. Em 181 

aprovação: 15 votos favoráveis; nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. 182 

Encaminhamento aprovado por unanimidade com quórum qualificado. Encaminhamento: 183 

escrever dois projetos (um geral e outro para povos e comunidades tradicionais) em 184 

conjunto com a SJCDH, por meio de um grupo de trabalho, para disponibilização de 185 

recurso do FECA para instituições inscritas no CMDCA e CMAS e já conveniadas ou com 186 

parceria (na proporção dos editais) nos municípios em calamidade pública apresentarem 187 

propostas de enfrentamento a pandemia de Covid-19. Em aprovação: 14 votos favoráveis; 188 

nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Encaminhamento aprovado por 189 

unanimidade. Em continuidade a pauta, conselheira Juçara informou a prorrogação ex-190 

ofício da prorrogação da Parceria FPE 1821/2017, por trinta dias (até 30 de maio), a partir 191 

do Decreto Estadual n° 55.128/2010, que declarou estado de calamidade pública pela 192 

pandemia de Covid-19, devendo a documentação de solicitação de nova prorrogação ser 193 

apresentada posterior a esse período. Informou em igual maneira, que a relação nominal, 194 

com CNPJ, das instituições que devolveram recursos do FECA foi concluída e estará 195 

sendo encaminhada ao Conselho. Ao que a presidente informa que o documento será 196 

anexado a pasta de documentos do drive (gmail) para acesso dos conselheiros. Em 197 

relação a parceria FPE 1821/2017, a presidente retomou a necessidade de apresentação 198 

dos relatórios ao pleno, quando da finalização de coleta de dados das RF 8 e 9, para o que 199 

conselheiro Charles manifestou acordo. Foi acordado que o grupo de trabalho para 200 

elaboração dos dois projetos acima mencionas específicos de enfrentamento à pandemia 201 

de Covid-19 será a própria comissão de gestores ampliada para divisão de tarefas. Para 202 

tanto ficou agendada reunião desta comissão na próxima segunda-feira pela manhã às 9h 203 

com a participação da assessora Mariele da Coordenadoria das Políticas para a Criança e 204 

o Adolescente. Em virtude do horário, o Plano de Ação e Aplicação FECA 2020 e o 205 

acompanhamento do atendimento dos CTs (orientações Aconturs e Ministério da Mulher, 206 

da Família e dos Direitos Humanos) ficarão para a próxima plenária. Contudo, a presidente 207 

solicitou aos presentes que fiquem de sobreaviso para uma plenária extraordinária 208 



 

possivelmente no final da próxima semana (sexta-feira). Ressaltou também que a vice-209 

presidente estará provocando as comissões técnico-operacionais para elaboração dos 210 

seus planos operacionais, a partir do que já foi aprovado no Plano de Ação e Aplicação. 211 

Deliberou-se ainda pelo seguinte encaminhamento: aprovar resolução endossando as 212 

Recomendações do CONANDA para a Proteção Integral a Crianças e Adolescentes 213 

Durante a Pandemia do Covid-19. Em aprovação: 13 votos favoráveis; nenhum contrário e 214 

nenhuma abstenção. Encaminhamento aprovado por unanimidade. Por fim, a presidente 215 

agradeceu a paciência e a tolerância dos que restaram presentes, ressaltando que o 216 

momento é de aprendizado para todos na utilização das ferramentas tecnológicas. E 217 

Juçara realizou agradecimento ao pleno pelas deliberações que envolviam as solicitações 218 

da SJCDH. Nada mais havendo a constar, eu Lúcia Flesch, lavrei a presente ata, que 219 

subscrevo com a vice-presidente. 220 

  221 

                                             222 
                Ivonete Carvalho                                                          Lúcia Flesch               223 

      Vice-presidente do CEDICA/RS                                 Presidente do CEDICA/RS 224 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO I - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3° TRIMESTRE FECA 2019 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

 

Eu, Carla de Jesus Calero, Responsável Técnica do FECA, venho por meio deste 

encaminhar a prestação de contas do terceiro trimestre de 2019 referente a conta do Fundo 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. A análise abordou os valores arrecadados por 

meio de doções de Pessoas Jurídicas e Físicas, o valor devolvido referente a prestação de 

contas dos convênios e termos de parcerias e os pagamentos efetuados. 

Constatou-se que o valor arrecadado foi de R$ 416.516,97 de doações de Pessoa 

Jurídica e o valor devolvido por Entidades e Prefeituras Municipais referente a prestação de 

contas foi de R$ 85.036,68. O total de pagamentos foi de R$ 116.751,63, conforme a tabela 

2. O valor constante na conta de Investimento do Fundo, em 30 de setembro de 2019 era de 

R$ 4.792.543,56, conforme extrato anexo. 

 

FECA 

C/C 03.231350.0-1 Ag. 0597 - CNPJ 14.239.317/0001-90 

EXERCÍCIO 2019 

Tri Mês Sld Anterior Ingresso PCT Pgto. 

 
3º 

Jul 842.820,13 415.679,02 21.810,45 0,00 

Ago 1.280.309,60 175,46 63.226,23 112.846,63 

Set 1.230.864,66 662,49 0,00 3.905,00 

Total 416.516,97 85.036,68 116.751,63 
Tabela 1- histórico 

 

Processo Nome Credor Valor Pago Data Pagto 

19/2800-0001923-7 JULIANA ASSIS DE AZEVEDO 5.000,00 01/08/2019 

19/2800-0001923-7 JULIANA ASSIS DE AZEVEDO 500 01/08/2019 

19/2800-0001923-7 JULIANA ASSIS DE AZEVEDO 500 01/08/2019 

19/2800-0001957-1 JULIANA ASSIS DE AZEVEDO 751,63 09/08/2019 

18/2800-0004689-1 ASSESSORIA E CONSULTORIA PP LTDA 106.095,00 19/08/2019 

18/2800-0004689-1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 3.905,00 10/09/2019 

TOTAL 116.751,63  



 

ANEXO II – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4° TRIMESTRE FECA 2019 

 

RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

 

Eu, Carla de Jesus Calero, Responsável Técnica do FECA, venho por meio deste 

encaminhar a prestação de contas do quarto trimestre de 2019 referente a conta do Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. A análise abordou os valores arrecadados por meio de 

doções de Pessoas Jurídicas e Físicas, o valor devolvido referente a prestação de contas dos 

convênios e termos de parcerias e os pagamentos efetuados. 

Constatou-se que o valor arrecadado foi de R$ 460.252,81 de doações de Pessoa 

Jurídica e o valor devolvido por Entidades e Prefeituras Municipais referente a prestação de 

contas foi de R$ 29.166,48. O total de pagamentos foi de R$ 227.856,63, conforme a tabela 

2. O valor constante na conta de Investimento do Fundo, em 31 de dezembro de 2019 era de 

R$ 4.808.620,95, conforme extrato anexo. 

 

FECA 

C/C 03.231350.0-1 Ag. 0597 - CNPJ 14.239.317/0001-90 

EXERCÍCIO 2019 

Tri Mês Sld Anterior Ingresso PCT Pgto. 

 
4º 

Out 1.227.622,15 73.389,55 17.861,17 227.856,63 

Nov 1.091.016,24 11.257,26 1.661,91 0,00 

Dez 1.103.935,41 375.606,00 9.643,40 0,00 

Total 460.252,81 29.166,48 227.856,63 
Tabela 1- histórico 

 

Processo Nome Credor Valor Pago Data Pagto 

19/2800-0001845-1 
ASSOC DE APOIO A CRIANCA E AO 
ADOLESCENTE 

227.105,00 03/10/2019 

19/2800-0002015-4 IVONETE CARVALHO 751,63 04/10/2019 

TOTAL 227.856,63  

Tabela 2 - pagamentos 
 

Atenciosamente, 

 

 

Carla de Jesus Calero Responsável 

Técnica do FECA 



 

ANEXO III - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1° TRIMESTRE FECA 2020 
 

 

RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

 
 

Eu, Carla de Jesus Calero, Responsável Técnica do FECA, venho por meio deste encaminhar a prestação de 

contas do primeiro trimestre de 2020 referente a conta do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. A análise 

abordou os valores arrecadados por meio de doções de Pessoas Jurídicas e Físicas, o valor devolvido referente a 

prestação de contas dos convênios e termos de parcerias e os pagamentos efetuados. 

Constatou-se que o valor arrecadado foi de R$ 29.160,50 de doações de Pessoa Jurídica e o valor devolvido por 

Entidades e Prefeituras Municipais referente a prestação de contas foi de R$ 90.300,08. Não teve pagamentos neste 

período. O valor constante na conta de Investimento do Fundo, em 31 de março de 2020 era de R$ 4.821.237,82, 

conforme extrato anexo. 

 

 

FECA  

C/C 03.231350.0-1 Ag. 0597  - CNPJ 14.239.317/0001-90 

EXERCÍCIO 2019 

Tri Mês Sld Anterior Ingresso PCT Pgto. 

1º 

Jan 1 489 184,81 0,00 16.029,33 0,00 

Fev 1 505 214,14 29.160,50 12.340,62 0,00 

Mar 1 546 715,26 0,00 61.930,13 0,00 

Total 29.160,50 90.300,08 0,00 

Tabela 1- histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Carla de Jesus Calero 

Responsável Técnica do FECA  
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ANEXO IV – DADOS CADÚNICO 
 

Total de famílias cadastradas no CadÚnico: 977.496 Famílias 

beneficiadas pelo Programa Bolsa família: 333.811 Beneficiários BPC- 

PCD: 122.958 

Fonte: Relatório de Programas e Ações - Março de 2020. 

<https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/mds/index.php?codigo=43&aM=0>, acesso em 17 de abril 

de 2020. 

Faixa de renda total da família 

 
Até 1 S.M. Entre 1 e 2 

S.M. 

Entre 2 e 3 

S.M. 

Acima de 

3 S.M. 

Sem 

Resposta 

Total 

RS-RioGra 

ndedoSul 
730.279 176.092 48.861 22.264 0 977.496 

 

Faixa de renda total por pessoa 

 
Até 1 S.M. Entre 1 e 2 

S.M. 

Entre 2 e 3 

S.M. 

Acima de 

3 S.M. 

Sem 

Resposta 

Total 

RS-RioGra 

ndedoSul 
1.765.420 464.271 144.633 72.747 0 2.447.071 

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php 

 

Total de crianças e adolescentes: 

Cadúnico (26/03/2020)/ RS: 

705.541 famílias cadastradas com crianças e adolescentes 

865.827 crianças e adolescentes 

 

Distribuição das crianças e adolescentes por faixa etária - 

Cadúnico/ RS (26/03/2020) Fonte: 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php 

Faixa etária etária RS 

0-6 325.374 

7-17 540.453 

Total 865.827 

 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/mds/index.php?codigo=43&amp;aM=0
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php
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Distribuição da população indígena por faixa etária - 

Pessoas em situação de rua: 

Cadúnico (25/03/2020): 

Distribuição da população em situação de rua por faixa etária - Cadúnico/ 

RS (25/03/2020) Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php 

Faixa etária etária RS 

0-6 65 

7-17 56 

18-24 415 

25-59 6.048 

60-64 398 

Maior que 65 211 

TOTAL 7.193 

Quilombolas: Cadúnico 

(25/03/2020): 

3.076 famílias cadastradas 

8.147 pessoas cadastradas 

Distribuição da população quilombola por faixa etária - 

Cadúnico/ RS (25/03/2020) Fonte: 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php 

Faixa etária etária RS 

0-6 886 

7-17 1.822 

18-24 977 

25-59 3.581 

60-64 316 

Maior que 65 565 

TOTAL 8.147 

Indígenas: 

 Cadúnico (25/03/2020)/ RS: 

5.941 famílias cadastradas 

19.414 pessoas cadastradas  

 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php
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Cadúnico/ RS (25/03/2020) Fonte: 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php 

Faixa etária etária RS 

0-6 3.730 

7-17 5.627 

18-24 3.448 

25-59 6.264 

60-64 152 

Maior que 65 193 

TOTAL 19.414 

 

Pessoa com deficiência: 

Cadúnico (26/03/2020)/ RS: 

215.495 famílias que possuem PCD cadastradas 

240.709 pessoas cadastradas 

 

Distribuição da população com deficiência por faixa etária 

- Cadúnico/ RS (26/03/2020) Fonte: 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php 

Faixa etária etária RS 

0-6 8.533 

7-17 27.901 

18-24 19.651 

25-59 110.950 

60-64 22.009 

Maior que 65 51.665 

TOTAL 240.709 

 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php

