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COMUNICADO AMM Nº 65/2021
Cadastramento de Fundos dos Direitos da Criança e do

Adolescente

PORTARIA Nº 2.006, DE 13 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre o cadastramento de Fundos dos Direitos da Criança
e do Adolescente para encaminhamento à Secretaria da Receita

Federal do Brasil.

ÁREA DE REFERÊNCIA:
Administração, Assistência Social, Contabilidade e Financeiro

ASSUNTO: Cadastramento de Fundos dos Direitos da Criança e do

Adolescente para encaminhamento à Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

O MINISTÉRIO DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS

DIREITOS HUMANOS, por intermédio da PORTARIA Nº 2.006/20211,

dispõe sobre o cadastramento, junto ao Ministério da Mulher, da

Família e dos Direitos Humanos/MMFDH, de Fundos dos Direitos da

Criança e do Adolescente com número de inscrição no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ em situação regular, para

fins de seu encaminhamento à Secretaria da Receita Federal do

Brasil - RFB. (Art 1º). O Prazo será até o dia 15 de outubro de

cada ano.

A regulamentação do Fundos dos Direitos da Criança e

do Adolescente e respectivo CNPJ ativo, junto ao Ministério é

de extrema importância uma vez que, caso não atendidas as

exigências da Portaria em apreço, os Fundo serão

desconsiderados.

1 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-177-de-16-de-junho-de-2021-327365590
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Na própria Portaria, § 2º, define os códigos da RFB

que é exigido para a finalidade e forma legal do fundo, são

eles:

§ 2º Para fins desta Portaria, entende-se como CNPJ
em situação regular aquele com registro de matriz e
natureza jurídica de Fundo Público, de acordo com as
Resoluções CONCLA nº 01 e 02, de 19 de novembro de
2018:

I - código 131-7- Fundo Público da Administração
Direta Federal;

II -código 132-5 - Fundo Público da Administração
Direta Estadual ou do Distrito Federal; e

III - código 133-3 - Fundo Público da Administração
Direta Municipal.

O encaminhamento das informações dos fundos ao

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deverá

ser realizado por meio do link:

cadastrofdca.mdh.gov.br

O Cadastramento dos Fundos dos Direitos da Criança e

do Adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais

junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos

Humanos/MMFDH, deverá cumprir as seguintes condições:(Art. 3º)

I - vinculação a CNPJ que possua, no campo "nome
empresarial" ou "nome de fantasia", expressão que
estabeleça claramente a condição de Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente;

II - vinculação a CNPJ com natureza jurídica de
código, conforme previsto no § 2º, do art. 1º desta
Portaria;

III - vinculação a CNPJ com situação
cadastral ativa;
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IV - vinculação a CNPJ com endereço em Estado ou
Município ao qual o respectivo fundo esteja
subscrito;

V - vinculação à conta específica aberta em
instituição financeira pública; e

VI - vinculação à conta registrada sob o CNPJ do
Fundo.

Parágrafo único. Os gestores e ou operadores dos
fundos geridos pelos Conselhos Municipais,
Estaduais, Distrital e Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente sempre que verificarem
incorreções nos dados cadastrados, devem efetuar o
recadastramento no formulário contido no link:
cadastrofdca.mdh.gov.br, até o dia 15 de outubro de
cada ano.

Caso os gestores e ou operadores dos fundos

controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Distrital

Direitos da Criança e do Adolescente sofrerem alterações ou

quando a Receita Federal do Brasil neles encontrar alguma

inconsistência, devem renovar seu cadastramento ou efetuar o

recadastramento no formulário contido no link:

cadastrofdca.mdh.gov.br, até dia 15 de outubro de cada ano.

Destaca-se que o Ministério é obrigado a fazer o

encaminhamento à RFB da situação dos fundos por força da lei

8.069/19902 até dia 30 de outubro de todo ano. Os Fundos em

situação regular, bem como os fundos que necessitam efetuar

alterações nos dados cadastrais serão divulgados pelo

2LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Art. 260-K.  A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) encaminhará à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais, com a indicação dos
respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras
públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos Fundos. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012). (Grifo
nosso).
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Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em

página específica. Recomenda-se a leitura integral da Portaria

MC 2006/2021 e o acompanhamento assíduo dos informes do

Ministério de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos

Humanos.

A AMM ressalta que é indispensável o atendimento

deste pleito uma vez que é condição principal estar e se manter

em situação regular do Fundo junto à RFB e ao Ministério de

Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para fins

de recebimento dos recursos do Fundos dos Direitos da Criança e

do Adolescente.

Atenciosamente,

Cuiabá, 08 de outubro de 2021.

Neurilan Fraga

Presidente AMM


