
SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA Nº 830, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo artigo 114, do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 34.320,
de 26 de abril de 2013, publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013, página 02, e,
delegadas pelo art. 1º, incisos XVI, XVII, XVIII e XXII, da Portaria nº 141, de 05 de julho
de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, o contido no artigo 3º e o
anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, e no art. 211 e seguintes da Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, bem como o art. 50, parágrafo
primeiro, da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, combinada com a Lei Distrital
nº 2.834, de 07 de dezembro de 2001, resolve:
Art. 1º Acolher, parcialmente, o Relatório SEI-GDF nº 01/2021 -
SEJUS/CCIAD/DIPADF/PAD112/2019, constante dos autos do Processo Disciplinar
00417-00022380/2018-61.
Art. 2º Determinar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 244, § 1º, I c/c §2º,
da Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 3º Determinar a expedição de recomendação à Subsecretaria do Sistema
Socioeducativo, nos termos do Relatório SEI-GDF nº 01/2021 -
SEJUS/CCIAD/DIPADF/PAD112/2019.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME SANTANA DE SOUSA

PORTARIA Nº 836, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelo artigo 114, do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 34.320, de 26 de abril
de 2013, publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013, pagina 02, e, delegadas pelo art.
1º, incisos XVI, XVII, XVIII e XXII, da Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019, publicada
no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, pagina 12, bem como o contido no artigo 3º e o
anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, e no art. 211 e seguintes da Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Reconduzir a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar para apurar
responsabilidade de Servidor Público por supostas irregularidades administrativas, conforme
relatada no processo 00400- 00022592/2020-97, prorrogada por meio da Portaria nº 636, de
26 de agosto de 2021, publicada no DODF nº 164, de 30 de agosto de 2021.
Art. 2º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para o encerramento dos trabalhos e apresentação
de relatório conclusivo, prorrogável por igual período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME SANTANA DE SOUSA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

ATA DA 318ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos 28 de setembro de 2021, por videoconferência, às 9h10, verificado o quórum
regimental, deu-se a abertura oficial da 318ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, sob a presidência
do senhor Eduardo Chaves, presidente do CDCA/DF. (1) Representantes Governamentais:
Daniel R. Ferreira, representante da Secretaria de Turismo; Denise Parreira, representante
da Secretaria de Economia; Eduardo Chaves, da Sejus/SUPCA; Fernanda Falcomer, da
Secretaria da Mulher; Graziele Nogueira, da Governadoria; Kelly C. Tavares,
representante da Sejus/Subsis; Marina Melo, representante da Casa Civil; Mirella
Ximenes, representante da Secretaria de Economia Criativa; Monica Maciel Ferreira,
representante da Sejus/Secretaria de Direitos Humanos; Natália Suassuna, representante
da Secretaria da Juventude; Ruth Meyre, representante da Secretaria de Educação; Susana
Mintegui, da SUBPCA; Ziel Ferreira, representante da Secretaria de Esporte e Lazer. (2)
Representantes da Sociedade Civil: Adriana Camelo Nunes, da Casa Azul; Alceu Avelar,
do Instituto Batucar; André Souza Santos, do Pró-Vida; Ariceya Albuquerque, Pró-vida;
Celiomar Dias de Oliveira, do Pró-vida; Daise Lourenço Moisés, do Cepas; Francisco
Rodrigues (Beto), do Sintibref; Gabriella Godoy, do Iecap; João Donadon, da Casa de
Ismael; João Henrique Barbosa, do Instituto Carinho; Joelma Oliveria, do Instituto Futuro
e Ação; Júlia Salvagni, do CRP; Juliana Miranda, do Aconchego; Leovane Gregorio, do
Sindsasc; Milda Lourdes Moraes, do Instituto Espírito de Luz; Patrícia Andreazzi, do
Cepas; Renata Melo, do Instituto Espírito de Luz; Silvina da Conceição Araújo, da Casa
Azul; Sthefany Pala, do Instituto Espírito de Luz; Ricardo Testa, do Instituto Murialdo;
Sthéfany Lourdes Pala Duarte, do Instituto Espírito de Luz; Valdemar Martins da Silva, da
Casa de Ismael. (3) Demais participantes - Da Secretaria Executiva: Christiane Oelmann,
Heide Nazaré da Silva, Roberia Santos, Rokmenglhe Santana; da Ungef: Luiza Arcangela;
do MPDFT: Lucia Helena B. B. dos Passos; da Defensoria Pública: Juliana Braga Gomes.
E ainda: Ana Vitoria Mendes, do Lamana; Cláudia Brito, da Transforme; Elcielma dos
Santos Nascimento, do Instituto Reciclando Sons; João Bosco, do Jornada

Literária; Ivone Fernandes Gazola, do Projeto Sementes de Esperança; Julio Cesar
Rodrigues Aguiar, da Pases; Karla Lisboa Ramos, da Subsan/Sedes; Kelly de Oliveira de
Carvalho, do Lamana; Lidiane de Matos Pires, da Ceasa; Lucimara Cavalcante, do Fórum
Distrital DCA; Maria Izabel da Silva, da Flacso Brasil; Marianna Arake, da
SUBPCA/Sejus; Marília Falcão Campos Cavalcanti e Solange Xavier do Gajop; Nayara F
A Lopes, da SUBPCA/Sejus; Rogério Alves Cabral, do Obras Sociais do Centro; Silvia
Maria Vieira Pala, do Instituto Espírito de Luz. 1. Aprovação da Ata 317ª - aprovada com
as considerações da conselheira Milda encaminhadas por WhatsApp. 2. Informes da
Presidência. 2.1. Consulta pública sobre código de ética do Conselho Tutelar -
Encaminhamento: Eduardo disponibiliza o link da consulta pública e pede para que os
conselheiros divulguem. 3. Informes da Secretaria Executiva. 3.1. Oficina Sipia: Convite
para Oficina de Trabalho e Formação de Instrutores do Sipia - Rokmenglhe diz que se
trata do encontro nacional dos operadores do Sipia. 3.2. Sicob. Processo 00400-
00039193/2021-46 - Rokmenglhe informa que o Sicob enviou um edital, no mesmo molde
dos editais do Itaú e do Santander. Diz que Sicob tem em torno de 60 a 90 mil reais para
poder aplicar. Cabe ao CDCA indicar o projeto. 3.3. Comitê Gestor Criança Feliz
Brasiliense 2021. Processo 00400-00040004/2021-88. É informado ao pleno que teve a
indicação do vice-presidente do CDCA, João Henrique, para compor o Comitê Gestor
Criança Feliz Brasiliense 2021. 3.4. Novos servidores na SECDCA. Rokmenglhe faz
apresentação dos novos servidores:Daniel Almeida, Marina Sartori, Mayana Santos. 4.
Relato das Comissões / Conselhos / Comitês. 4.1. Comissão de P. Públicas - Juliana
Miranda informa que foram deliberados concessões e renovações de registro. Que fez
novamente convite para participação do Centro de 18 de Maio em próxima reunião da
Compp. Que houve apresentação pela subsecretária da Subsan, Karla Lisboa, que trouxe
informações sobre a segurança alimentar no DF. Em vista disso, a Compp, por ora, retira a
pauta de aquisição de cestas básicas. Sobre a Saúde Menstrual, aguarda-se a publicação da
portaria de trabalho pelo governo e a indicação de dois nomes da Subis para compor o
grupo que trabalhará com o programa Saúde Menstrual. Juliana traz ainda que a nota de
repúdio caiu, posto que a MP que tratava do Requip não passou no Congresso. 4.2.
Comissão de Legislação - Leovane relata que a Comlegis fez reunião conjunta com o CAF
e outra com Comissão do Conselho Tutelar, deliberando nesta sobre o Código de Ética
dos conselheiros tutelares. Que fora aberta uma consulta pública para que os interessados
e toda sociedade possam contribuir com o Código de Ética. Leovane também traz que
tratou, em reuniões ordinárias e extraordinárias, temas como a participação dos
conselheiros nas comissões e nos grupos de trabalho, em que ficou definido que a
conselheira Graziele disponibilizaria uma contraproposta no grupo da Comlegis. Relata
que se indicou a hipótese de revisão do regimento interno e que fora deliberado o recurso
do ICC. 4.3. Comissão de Medidas Socioeducativas - Milda registra em ata que, conforme
deliberado em reunião da Direx, ficou decidido que a Comissão apresentaria um relatório
parcial das escutas feitas até aqui, mas que, pelo tempo avançado da Plenária, entende que
não será possível hoje. Ela dá conhecimento que na última reunião ordinária fora ouvida a
Unidade de Internação de São Sebastião. Por fim, compartilha o status das ações dentro do
plano de ação acompanhado pela CMSE. 4.4. Comissão de Formação e Mobilização -
Eduardo informa que não houve reunião este mês, mas que os membros têm acompanhado
a pauta de formação no espaço da Escola de Conselhos. Que está se buscando integrar
esses dois espaços. 4.5. Comissão de Acompanhamento do Comitê Consultivo - Joelma,
representando Gabriela Godoy, relata que ficou definido no Comitê Consultivo o
calendário de reunião, escolhido o segundo sábado de cada mês para reuniões dos
membros do Comitê, às 10h. Na primeira reunião, os adolescentes pautaram o Setembro
Amarelo, cujo dia é 29 deste mês, em que será feita uma roda de conversa. A adolescente
Maria Rita ficou encarregada, junto com os demais adolescentes, de entregar uma
proposta de projeto que versará sobre a entrega de absorventes nas escolas. Joelma chama
os conselheiros para eleição do Comitê Consultivo, vagas remanescentes, e disponibiliza o
link de acesso à assembleia, que será realizada às 14h. Joelma reitera a necessidade de que
os conselheiros estejam presentes nas reuniões da Cacon. No tocante à participação dos
adolescentes, Joelma sugere que o CDCA busque meios de colaborar com eles, posto que
alguns não participam por não terem dados de internet. Eduardo faz um apelo para
conselheiras e conselheiros estarem presentes na Cacon. 4.6. Comissão do Conselho
Tutelar - Graziele fala que se reuniu com a Comlegis e, que nessa reunião, o presidente da
Cedcon apresentou proposta de Código de Ética dos conselheiros tutelares. Que se saiu
com encaminhamento de fazer a consulta pública. Pede que seja bem divulgada essa
consulta. Que é preciso ouvir todos, as redes e principalmente o público que é atendido
nos conselhos tutelares, que são as crianças e os adolescentes. 4.7. Conselho de Adm. do
FDCA - Denise traz que houve duas reuniões. Que, na reunião ordinária do dia 22, fora
definida a composição da comissão de monitoramento e acompanhamento. Outro
importante ponto, na reunião, foi apresentação do status dos projetos do Edital 1/2020, que
será disponibilizado para os conselheiros, no grupo de WhatsApp. Denise também traz
que fora aprovada a PLOA 22, com orçamento superior a 61 milhões de reais. Traz que se
trabalhou com a atualização da resolução de capacitação de recursos. Lucimara comenta
sobre a baixa execução dos recursos do FDCA, sobre a construção das unidades de
Conselhos Tutelares e sobre implementação da Escola de Conselhos. Durante o relato do
CAFDCA, Daise trouxe que a AJL não tem tido unidade quanto seus posicionamentos
para liberação de recursos, porque, em alguns processos, segundo Daise, a AJL se
posicionou favorável a liberação, ao entender que a prestação de contas pendentes de
análise não impede a celebração do termo. No entendimento dela, é preciso reenviar, para
a AJL, aqueles processos em que foram negadas as liberações de recursos, a fim de que a
AJL reconsidere sua decisão, já que em outros processos a AJL adotou entendimento de
que prestação de contas pendente de análise não é impeditivo. Daise entende que, na
consulta feita à PGDF, faltou a AJL fazer a pergunta correta, que
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seria prestação de contas pendente de análise. Complementa que também tiveram
instituições habilitadas no Edital 1/2020, com prestação de contas pendente. Milda traz
informa que está desistindo oficialmente do recurso quanto ao projeto apresentado pelo
IEL apresentado junto à Comissão de Seleção, por não concordar como os processos estão
se conduzidos. Registra que é um absurdo a forma como o Conselho conduz os processos,
criminalizando umas entidades. Reitera que o o IEL desistiu do projeto apresentado para o
edital 01/2020 por não concordar com a forma como o processo foi conduzido
contrariando a Lei que dispõe sobre o Mrosc e que estabelece o tempo de CNPJ ativo
como requisito para celebração do Termo de Fomento e, que, para não prejudicar as
demais OSC com uma judicialização do processo, prefere abrir mão do projeto. Eduardo
diz que o Conselho irá olhar para essa questão. Renata Melo pede encaminhamento com
representação no Tribunal de Contas sobre a questão apresentada por Daise e Milda,
porque, para ela, não se observam os princípios da Administração Pública. Daise entende
que o Conselho do Fundo tem de receber um relatório sobre isso. Celiomar coloca que o
Instituto Pró- vida nunca se beneficiou de nenhum favorecimento e sempre atuou na
formalidade. Eduardo chama atenção para que não se cometa crime de calúnia ao se falar
que alguém está mal-intencionado, sem se apresentar prova. E que os possíveis erros
precisam ser trazidos e corrigidos. Encaminhamento: oficiar a Controladoria acerca da
prestação de contas pendente de análise, para posicionamento daquela sobre essa questão.
4.8. Grupo de trabalho Retorno às Aulas / Atividades Presenciais - a coordenadora do
grupo, Graziele Nogueira, rela que, feita a primeira reunião com o Comitê de
Monitoramento de Educação, a coordenadora desse Comitê trouxe informações sobre a
volta às aulas e que se comprometeu em trazer, a cada reunião do GT, mais informações.
Relata ainda que se deliberou na reunião um representante da Saúde para falar sobre os
protocolos sanitários adotados nas escolas. 5. Ordem do Dia. 5.1. Família Solidária -
Apresentação Solange Xavier - Encaminhamento: Eduardo disponibilizará link do vídeo
do Família Solidária no grupo de conselheiros. Relatoria: Solange Xavier traz que o
Família Solidária é uma ação para proteção de crianças e adolescentes ameaçadas de
morte. Dentro do Família Solidária, o Gajop tem uma forte missão de defesa dos direitos
humanos de vulneráveis, o que tem como paralelo no DF o Ppcam. Ao longo da fala,
Solange Xavier e Marília Falcão apresentam, por eslaide, as ações, as propostas e as
metas do Família Solidária, no eixo do Gajop. Entende que o melhor é o acolhimento pela
própria família. Informa que, quando há casos de acolhimento por família solidária, todos
os gastos com o adolescente são pagos pelo Ppcam, além de a família receber um salário
mínimo. Solange disponibilize o link de um vídeo para ser seja visto pelos conselheiros
do CDCA, e Eduardo fica de disponibilizá-lo no grupo do WhatsApp dos
conselheiros.5.2. Segurança Alimentar no DF. Processo 00400-00030623/2021-64 -
Relatoria: Karla Lisboa discorre acerca das ações que estão sendo feitas no DF no tocante
à Segurança Alimentar. Informa que as ações da Subsan são intersetoriais, com interface
com outras secretarias e com o Banco de Alimentos, para que as famílias tenham
qualidade e quantidade de alimentos suficientes. Que há um aumento expressivo de
famílias em insegurança alimentar no DF, seguindo a tendência nacional, acentuada pela
pandemia. Apresenta um estudo que mostra 38% das famílias então insegurança
alimentar, com crianças de até 5 anos. E que é importante programas voltados para
segurança alimentar das crianças, que sofreram por falta de alimentação pelo afastamento
das escolas, o que fez com que a Sedes se adaptasse para atender as famílias dessas
crianças. A Sedes trabalha com o Prato Cheio (atende cerca de 38 mil famílias), com a
Cesta Verde (fomento da agricultura familiar), restaurantes comunitários, oferta de
refeição para famílias que estão em acolhimento, para aqueles que estão nos alojamentos
provisórios, para atender as pessoas em situação de rua. Informa ainda que as famílias que
não se enquadram o Prato cheio são atendidas pelo ‘cesta básica’ e pelo ‘cesta verde’,
entregues em domicílio. Lidiane, do Banco de Alimentos de Brasília, fala das principais
medidas voltadas para a Segurança Alimentar, entre elas, o fornecimento de alimentos.
Esclarece que o Banco de Alimentos tem em sua estrutura a Ceasa, Emater e a Secretaria
de Agricultura, Abastecimento e Rural. O principal foco é atender instituições que
fornecem refeições. Traz que, com a pandemia, passou-se atender também outras família.
Diz ainda que o público-alvo são creches, abrigos de idosos, centros de convivência.
Conta que muitas entidades procuram o Banco de Alimentos, mas não estão com os
registros em algum Conselho ou estão com registros vencidos. 5.3. Minuta resolução
estagiários e jovens aprendizes. Processo00400-00022571/2020-71. Encaminhamento:
resolução segue para Comlegis. Após, encaminhada à Direx para aprovação ad referendu.
5.4. Falta nas reuniões do CDCA. Recurso ICC. Processo 00400-00038947/2021-41.
Encaminhamento: (a)concedida vista dos autos ao conselheiro João Henrique, devendo a
instituição apresentar comprovação de documentos em cinco dias úteis, a partir da
notificação feita à instituição; (b) retornado o processo sem alteração de posicionamento
pelo conselheiro João Henrique, fica mantido o entendimento do parecer emitido pela
Comlegis Relatoria: Graziele traz que a Comissão avaliou o que foi trazido nos autos.
Que não foram acostados fatos novos e, na defesa, não houve comprovação das alegações.
Lida Manifestação da Comlegis, em defesa do ICC, Gláucia Oliveira pede abertura de
prazo para que ela apresente comprovação de que mandou o e-mail para a Secretaria
Executiva, com os anexos enviado por e-mail. Rokmenglhe diz que, em pesquisa na
SECDCA, verificou-se que a dona Gláucia preencheu os formulários, mas que ela não
enviou a documentação completa, para que instruísse o processo de designação.
Rokmenglhe, em resposta ao João Donadon, diz que o interessado recebe um formulário
Google para preencher e adicionar toda documentação. Que isso foi conversado com a
dona Gláucia. Rokmenglhe chama atenção para o fato de que o caminho de entrega
documentação não é por e-mail, e sim pelo formulário Google. Leovane defende o
respeito do CDCA aos normativos e à decisão da Comissão de Legislação, que não vale o
argumento de culpa da Secretaria Executiva. Beto defende não votar o parecer, mas sim o

pedido de extensão de prazo da Gláucia. Donadon sugere retirada de pauta. João Henrique
solicita vistas dos autos. Fica acordado que se não houver entendimento diverso após o
pedido de vista, deve-se manter o constante da Manifestaçaõ da Comlegis. 5.5.Minuta de
resolução que regulamenta composição das comissões do CDCA - Encaminhamento:
matéria levantada quando da discussão, na Direx, sobre a composição da Comissão de
Monitoramento de Projetos. A Comlegis apresentará proposta de minuta em próxima
reunião da Direx, com indicativo de pautar em plenária. Item relatado no ponto
4.7.5.6.Programa Selo Social do DF. Processo 00400-00040004/2021. - Encaminhamento:
(a) aprovado participação do CDCA no programa Selo Social; (b) matéria vai para a
Comissão de Mobilização, visando à seleção das entidades e acompanhamento dos
demais procedimentos. Relatoria: Nayara apresenta o projeto Qualifica, dentro do
programa Selo Social, fala de algumas ações como o hotel solidário que abrigou idosos e
distribuiu máscaras durante a pandemia Covid-19. Diz que neste ano o projeto é a
capacitação dos membros das OSC, no que diz respeito à elaboração de projetos de
capacitação de recursos. Diz que há parceria com Sejus e com IEl para se ofertar
gratuitamente o projeto de treinamento para 50 OSC, que trabalham com crianças e
adolescentes. Que o curso será em quatro encontros, noturno, no mês de outubro, com
carga horária de 10 horas-aula, com certificação da Sejus e do IEL. Milda acrescenta que
o IEL tem como um dos seus eixos estratégicos fomentar o fortalecimento institucional de
OSC e, que nesta perspectiva vem realizando cursos de formação em Elaboração de
Projetos Sociais, Mobilização e Captação de Recursos, sendo que já foram capacitadas
mais de 150 OSC do DF e de outras UF. Durante sua fala, Nayara apresenta a
programação e a marca do programa Selo Social, o rol de participantes, que hoje são 65,
incluindo a Sejus. Milda complementa que o ano passado foram feitos três cursos de
capacitação, e este ano, dois. Que isso é importante para fortalecimento institucional das
OSC. Milda chama atenção para uma ação com alusão ao dia das crianças, 1ª Corrida
Sejuquinha, dia 12, que será realizada com parceria Sejus e Corpo de Bombeiros, indo de
encontro, segundo ela, à resolução do CDCA que aconselha que não haja aglomeração de
crianças. Denise tem entendimento paralelo ao da Milda, mas levanta hipótese de
reformular a resolução do CDCA, já que o governo liberou várias atividades, entre elas as
atividades físicas. Milda entende que não se deve rever a resolução, que é focada na
participação de crianças e adolescentes. Eduardo propõe o item para compor a pauta,
sendo último item. Eduardo propõe divulgar o Banco de Alimentos no site do CDCA,
também a divulgação dos cursos e pensar com a Lidiiane ações conjuntas CDCA e Banco
de Alimentos. Renata pergunta sobre o cronograma de frequência de distribuição de
alimentos, para que possa dar conhecimento às famílias. Em resposta Lucimara, Karla
Lisboa diz que é um desafio rastrear todas as famílias e atendê-las no tempo necessário.
Que a Subsan trabalha diretamente com a Subsas, que atende um público que é
acompanhado, em que é feito, entre outras ações, as voltadas para resolver a questão de
insegurança alimentar. Informa ainda que as famílias são acompanhadas por seis meses,
de acordo com a disponibilidade de recursos. Que 1/3 das famílias são as que ainda
precisam desse suporte e é preciso entender por que parte delas não está conseguindo sair
desse processo de insegurança alimentar. Ainda em resposta à Lucimara, Karla traz que
todos os restaurantes comunitários estiveram abertos na pandemia, só não se podia fazer
alimentação no local. Que se tem trabalhado muito próximo com a rede social local.
Também diz que o que se gastava em um ano para comprar cesta básica, cerca de 9
milh]oes, é gasto hoje por mês. A distribuição de leite está abarcado pelo prato cheio. Que
é imprescindível conhecer por RA onde estão as famílias não atendidas, e que o trabalho
com a Codeplan é importante para mapear isso dentro do DF. Que há proposta de se
aumentar o número de restaurantes comunitários. Que os dados de criança e adolescentes
apresentados são de pesquisas nacionais e regionais, como o Centro Oeste. Que o ano que
vem se terá um dado específico do DF. Em resposta aos conselheiros, Lidiane diz que há
cronograma de distribuição. Que se teve 2 milhões do GDF e se espera novo aporte. Que
há um mês abriu-se novo cadastro. Lucimara pede que essas informações estejam nos
sites, e Karla diz que já estão disponíveis. 5.7. Escola de Conselhos. Aprovação da
proposta de cooperação internacional - Encaminhamento: (a) aprovado o mérito de
ampliação de atendidos, do escopo pedagógico e do tempo de parceria. Também aprovada
alteração do orçamento para cobrir a despesa; (b) processo seguirá para Ungef para
formalização. Relatoria: Eduardo chama atenção que o projeto visa implementar uma
Escola de Conselho que atenda todas as necessidades de formação do CDCA/DF. É feito
um breve relato do projeto pela conselheira Susana e pela senhora Maria Izabel, da
Flacso, que esclarece que a formalização será via Prodoc - que é um termo de cooperação.
Nesse tema, é informado que é preciso alterar no FDCA a natureza da despesa. Izabel
apresenta projeto, com o nome, os prazos e os valores. Milda pergunta se é possível, no
projeto da Flacso, atender questão de evento, automação tecnológica e demanda de
estudos e pesquisa. Eduardo entende que os itens apontados por Milda são de outra
rubrica. Izabel, da Flacso, traz que é possível fazer ajustes nos projetos para certas
demandas específicas, quando pactuados com o Conselho. 5.8. Edital 1/2020.
Recursos.Encaminhamento: (a) retirada oficial dos pedidos de recursos pelas instituições
IEL e IFA; (b) mantido relatório da Comissão de Seleção, com perda de objeto para duas
desistentes; (c) na questão levantada por Daise, quando da deliberação do item 4.7,
solicitar a Ungef que remeta à AJL os processos com negativa de liberação de recursos
para que aquela reveja seu entendimento quanto à liberação dos recursos, posto que há
processo com entendimento diverso emitido também pela AJL. Relatoria: Graziele faz a
leitura do parecer da Comissão de Seleção acerca dos recursos das entidades, com a
leitura das razões e as contrarrazões apresentadas. Traz os fundamentais legais que
nortearam decisão da Comissão e anuncia o entendimento da Comissão, que se deu pelo
indeferimento dos recursos apresentados. Milda mantém retirada do projeto do IEL e
destaca que faz isso por não concorda com os procedimentos processuais adotados, que
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ferem a lei e os princípios da isonomia, segundo ela. Milda lembra que, na plenária
passada, a sugestão dela foi de alteração do ato setorial para se alinhar com a lei em vigor.
Milda reclama da negativa de acesso ao processo, para conhecer, por exemplo, os termos
da consulta feita à AJL. Beto entende que mais uma vez o posicionamento da AJL está
determinando a interpretação. Para ele, enquanto estivesse dentro do prazo de análise da
documentação, a entidade poderia entregar a comprovação do período de dois anos de
CNPJ ativo, posto que essa fase é de formalização, e não do julgamento ainda da
habilitação. Kelly pontua, em resposta ao Beto, que a entidade não habilitada, no escopo
do Edital nº 2, deu-se por não ter mesmo os dois anos ativos de CNPJ, sem que
comprovasse dois anos de CNPJ ativo. Graziele registra que a conselheira Milda apresente
onde, quando, como e o que está sendo violado pela Comissão de Seleção. Pede para que
Milda apresente ofício à Comissão com apontamento da suposta ilegalidade praticada.
Milda lembra e ressalta que na plenária anterior ela apresentou quadro demonstrativo dos
dispositivos legais, ocasião em que, de forma didática, demonstrou que tanto o Decreto
Distrital quanto o Edital nº 01/020 contrariam a Lei do Mrosc, de força maior, quando não
respeitam que o tempo de CNPJ ativo é requisito para celebração do termo de fomento e
não requisito a ser comprovado no ato de entrega dos documentos conforme entendimento
da Comissão. Ressalta ainda, que o documento foi anexo ao recurso apresentado conforme
solicitado na plenária em referência. João Donando alerta que as questões de
inconstitucionalidade de lei e de decreto cabem ao Judiciário, e não ao Executivo. Joelma
Oliveira acrescenta que a AJL opinou, não recomendou e também retira o recurso de seu
projeto, do IFA. Nesse momento é retomado o assunto levantado pela conselheira Daise,
no item 4.7. Eduardo sugere reunião com Controladoria Setorial de Justiça para se
resolver a questão dos posicionamentos acerca de prestação de contas pendente de análise,
no que é acompanhado por Juliana, do Aconchego. Em relação à indicação de Lucimara,
do Fórum DCA, Rokmenglhe lembra que somente os conselheiros podem propor
encaminhamentos. Daise sugere que a Ungef reenvie os processos com negativas da AJL,
para que aquela possa reconsidera sua nota técnica. Quanto à proposta de mudança no Ato
Setorial do CDCA feita por Milda, Daise informa que a Comissão já vem trabalhando
nisso e está se finalizando o formato dos anexos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às 17h3, e Josimar Almeida, diretor da Diretoria de Acompanhamento de
Normas e Comissões - Danc/SECDCA, lavro a presente Ata, que vai assinada pelo
presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal,
EDUARDO CHAVES.

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 96, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre a captação de recursos para financiamento de projetos por meio do
FDCA/DF e dá outras providências.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO
FEDERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO
DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, órgão autônomo, paritário e deliberativo da política
de promoção dos direitos da criança e do adolescente, criado por força do Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069/90, e pela Lei Distrital nº 234/1992, regido
pela Lei Distrital nº 5294/2014, vinculado administrativamente à Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania do Distrito Federal, considerando o disposto na Lei Nacional nº
13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de
2016, e na Resolução Normativa nº 61, de 1º de agosto de 2012, em deliberação da 319ª
Reunião Ordinária, realizada em 26 de outubro de 2021, no uso de suas atribuições,
resolve:

Capítulo I
Da captação de recursos

Art. 1º A captação de recursos para financiamento de projetos por meio do Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - FDCA/DF, sob a forma de
renúncia fiscal ou não, é realizada por chancela do Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF por meio de autorização para captação de
recursos.
Parágrafo único. A captação visa ao financiamento do respectivo projeto, podendo ser
financiado de forma integral nas modalidades de subvenção social, auxílio investimento,
ou ambas, incluindo obras, reformas e ampliações, desde que haja adequação orçamentária
nos grupos de natureza da despesa.
Art 2º A captação de recursos ocorre por meio de doações ao FDCA/DF de pessoas físicas
ou jurídicas para atender a projeto da instituição que captou o recurso, podendo o doador
indicar o projeto.
Parágrafo único. É facultado ao doador indicar a instituição beneficiária, sem necessidade
de indicação de projeto específico, hipótese em que cabe à própria OSC fazer a
apropriação ao projeto que julgar conveniente.
Art 3º Dos recursos captados, no mínimo, 20% (vinte por cento), são destinados à
universalidade da política distrital de atendimento a criança e a adolescente.
Art. 4º A captação de recursos é de responsabilidade exclusiva da instituição proponente,
conforme estratégias a serem empregadas na arrecadação.
Parágrafo único. A chancela do projeto não obriga seu financiamento, caso não tenha sido
captado valor suficiente.
Art. 5º Os recursos captados pela instituição serão depositados pelo contribuinte
diretamente na conta do FDCA/DF - Banco BRB (070), Agência 100, Conta Corrente
044149-8, CNPJ 15.558.339/0001-85, devendo o contribuinte apresentar comprovante de
depósito à Secretaria Executiva do CDCA/DF, no prazo de 60 (sessenta) dias da data da
doação, para emissão de recibo.
Art. 6º O Recibo de Doação, assinado pelo secretário executivo e pelo presidente do
CDCA/DF, será emitido ao doador, mediante a apresentação de documento que comprove

o depósito bancário ou de documentação de propriedade, em se tratando de doação de
bens, especificando:
I - número de ordem;
II - nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço do emitente;
III - nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do doador;
IV - data da doação e valor efetivamente recebido;
V - ano-calendário a que se refere à doação;
VI - nome da OSC a que será destinada a doação;
VI - nome do projeto para o qual será destinada a doação, se for o caso.
§ 1º Na hipótese da doação em bens, o doador deverá:
I - comprovar a propriedade dos bens, mediante documentação hábil;
II - baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se tratar de pessoa
física, e na escrituração, no caso de pessoa jurídica; e
III - considerar como valor dos bens doados:
a) para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração do imposto de renda,
desde que não exceda o valor de mercado;
b) para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens.
§ 2º No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens,
mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando
também se houve avaliação, o nome, CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores.
§ 3º O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos
bens doados, exceto se o leilão for determinado por autoridade judiciária.
§ 4º Para efeito do disposto no art. 3º desta Resolução, a OSC deve comprovar o aporte
do percentual equivalente ao valor dos bens doados antes da emissão do recibo de doação.
§ 5º O nome do doador pode ser divulgado mediante sua autorização expressa, respeitadas
as disposições do Código Tributário Nacional.
Art. 7º É de responsabilidade da OSC a comprovação, junto à Secretaria Executiva do
CDCA/DF, das doações recebidas.

Capítulo II
Das linhas de financiamento

Art. 8º Os projetos são ações complementares para a implementação dos direitos de
crianças e adolescentes e podem atender a uma ou mais das seguintes linhas de
financiamento:
I - enfrentamento da violência doméstica, física, psicológica, sexual, bem como demais
formas de violência contra crianças e adolescentes;
II - atendimento ao adolescente e ao jovem de até 21 anos de idade em cumprimento de
medida socioeducativa de semiliberdade, meio aberto e egressos, especialmente para
inserção profissional;
III - atendimento às adolescentes em situação de vulnerabilidade social, especialmente na
garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, saúde e higiene, bem como diálogo sobre
questões relacionadas a gênero e à diversidade sexual;
IV - erradicação do trabalho infantil, exploração sexual, proteção no trabalho e promoção
da profissionalização e inserção de adolescentes no mercado de trabalho;
V - atendimento a crianças e adolescentes com deficiência;
VI - atendimento a crianças e adolescentes em acolhimento institucional e familiar,
egressos e suas famílias;
VII - estudos e pesquisas para diagnóstico de ações voltadas à proteção, defesa e garantia
dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Art. 9º O projeto deve indicar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis - ODS e as
diretrizes do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Distrito
Federal que busca efetivar.

Capítulo III
Da autorização para captação

Art. 10. A OSC registrada no CDCA/DF pode solicitar a autorização para captação, por
meio de formulário disponibilizado no sítio eletrônico do CDCA/DF, devendo
encaminhar:
I - requerimento de parceria sem chamamento público;
II - proposta simplificada do projeto no qual será aplicado o recurso captado;
III - planilha orçamentária das despesas do projeto;
IV - certificado de registro da entidade no CDCA/DF.
§ 1º Os documentos previstos nos incisos de I a III do caput deste artigo têm os modelos
padronizados disponibilizados no sítio eletrônico do CDCA/DF.
§ 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal podem solicitar
autorização para captação de recursos para atender projetos de programa governamental
previamente inscrito no CDCA/DF, observada, quanto à execução orçamentária,
financeira e contábil do DF, a legislação cabível.
Art. 11. A solicitação será submetida à análise de admissibilidade do Conselho de
Administração do FDCA/DF, e, se aprovada, encaminhada ao Plenário do CDCA/DF,
para referendo sobre a concessão de autorização.
Parágrafo único. Concedida a autorização para a captação dos recursos, será publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal a resolução e emitido o Certificado de Autorização para
Captação.
Art. 12. O Certificado de Autorização para Captação conterá:
I - nome, CNPJ, endereço e contato da OSC;
II - nome e finalidade do projeto;
III - número e data da publicação da resolução de autorização;
IV - validade do registro da OSC no CDCA/DF;
V - validade da autorização para a captação.
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