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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal

  EDITAL Nº 3, DE 1º DE AGOSTO DE 2022

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, vinculado
administra�vamente à Secretaria de Estado de Jus�ça e Cidadania do Distrito Federal, observada sua
composição paritária, conforme dispõe o art. 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de
13 de julho de 1990, e suas alterações, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Distrital n° 5.244,
de 16 de dezembro de 2013, e suas alterações, no Regimento Interno do CDCA/DF, Resolução Norma�va
n° 70/2014 e suas alterações, e com observância ao disposto na Resolução n° 105, de 15 de junho de
2005, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda, torna público Edital de
Convocação para eleição das organizações representa�vas da sociedade civil com atuação na área da
criança e do adolescente no Distrito Federal, neste CDCA/DF, aprovado na 324ª Reunião Plenária
Ordinária, realizada no dia 26 de abril de 2022, para o mandato de 15 de dezembro de 2022 a 14
dezembro de 2024.

1. DA CONVOCAÇÃO

1.1 O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF convoca para as
eleições da sociedade civil no CDCA/DF, mandato de 15 de dezembro de 2022 a 14 de dezembro de 2024,
as:

1.1.1 organizações da sociedade civil legalmente cons�tuídas, com pelo menos um ano de registro no
CDCA/DF e com igual período de atuação no Distrito Federal.

1.1.2 organizações sindicais, en�dades ou associações de classe com atuação na área da criança e do
adolescente em funcionamento há pelo menos um ano no Distrito Federal.

1.1.3 en�dades de estudo, pesquisa e defesa de direitos, com registro no CDCA/DF, que atuem no Distrito
Federal há pelo menos um ano.

1.2 O processo de eleição será disciplinado pelo disposto no Regimento Interno do CDCA/DF (Resolução
Norma�va n° 70/2014 do CDCA/ DF e alterações posteriores), disponível no endereço eletrônico
www.cdca.sejus.df.gov.br/eleicao2022, e pelo presente Edital.

1.3 O processo de eleição será conduzido pela Comissão Temá�ca de Legislação.

1.4 O presente edital poderá ser impugnado, no prazo de 5 dias úteis, a par�r de sua publicação, e o
Plenário do CDCA decidirá sobre o pedido de impugnação.

2. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

2.1 O CDCA/DF é composto por 15 organizações representa�vas da sociedade civil legalmente
cons�tuídas, sendo des�nadas pelo menos 3 vagas para cada uma das seguintes categorias:

2.1.1 organizações da sociedade civil legalmente cons�tuídas, com pelo menos um ano de registro no
CDCA/DF e com igual período de atuação no Distrito Federal.

2.1.2 organizações sindicais, en�dades ou associações de classe com atuação na área da criança e do
adolescente em funcionamento há pelo menos um ano no Distrito Federal.

2.1.3 en�dades de estudo, pesquisa e defesa de direitos, com registro no CDCA/DF, que atuem no Distrito
Federal há pelo menos um ano.

2.2 As vagas não preenchidas de acordo com a distribuição do item 2.1 serão ocupadas pelas
organizações representa�vas da sociedade civil mais votadas, em ordem sucessiva, mesmo que de
categoria diversa.

3. DA HABILITAÇÃO
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3.1 As organizações representa�vas da sociedade civil, listadas no item 2.1 deste Edital, podem par�cipar
do processo de eleição como candidatas ou eleitoras, devendo apresentar para habilitação os seguintes
documentos:

3.1.1 Formulário específico de inscrição em meio eletrônico, disponível no endereço
eletrônico www.cdca.sejus.df.gov.br/eleicao2022.

3.1.2 Cópia do Estatuto Social.

3.1.3 Cópia da ata de eleição da atual diretoria, válida e vigente.

3.2 As organizações que estejam em processo de renovação de registro junto ao CDCA/DF podem
par�cipar do processo de eleição tanto como eleitoras quanto como candidatas, mediante apresentação
de declaração de tramitação do processo.

3.3 Não podem compor o CDCA/DF no âmbito do seu funcionamento:

3.3.1 conselhos de polí�cas públicas.

3.3.2 órgãos de outras esferas governamentais.

3.3.3 ocupantes de cargo de confiança ou função comissionada, na qualidade de representante de
organização da sociedade civil.

3.3.4 conselheiros tutelares no exercício da função e os respec�vos suplentes.

3.3.5 autoridades judiciárias, legisla�vas e os representantes do Ministério Público e da Defensoria
Pública, com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou em exercício no Distrito
Federal.

3.4 Recebido o pedido de habilitação no prazo previsto no Anexo deste Edital, a Comissão de Legislação
verificará se a organização representa�va da sociedade civil preenche os requisitos de capacidade
eleitoral e encaminhará o relatório de habilitação para deliberação pelo Plenário do CDCA/DF.

3.5 A organização que �ver sua solicitação de habilitação deferida pelo Plenário do CDCA/DF estará
automa�camente habilitada a par�cipar do processo de eleição.

3.6 A relação das organizações habilitadas como eleitoras ou candidatas ao Conselho será disponibilizada,
na data provável de 23 de setembro de 2022, no endereço
eletrônico www.cdca.sejus.df.gov.br/eleicao2022 e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF.

3.7 A organização que �ver sua solicitação de habilitação indeferida pelo Plenário do CDCA/DF pode
interpor recurso, de forma escrita e fundamentada à presidência da Mesa Dirigente da assembleia, até 30
minutos após sua instalação.

3.7.1 A Mesa apreciará o recurso em 30 minutos e o submeterá para decisão da assembleia, com o
respec�vo parecer.

4. DA ASSEMBLEIA

4.1 A assembleia de eleição reunir-se-á no dia 7 de novembro de 2022 em local a ser informado pela
Presidência do CDCA/DF, 30 dias antes da data da assembleia de eleição, ou, excepcionalmente, por meio
plataforma virtual, caso tenha determinação de isolamento social, na data da assembleia.

4.1.1 No caso excepcional de votação realizada virtualmente, caso haja cenário de determinação de
isolamento social, as orientações para votação neste formato serão apresentadas com antecedência de,
no mínimo, 5 dias úteis da data da assembleia.    

4.1.2 A assembleia de eleição iniciará às 9h30, e a votação será iniciada às 15h e encerrada às 17h,
seguida da apuração dos votos.

4.1.3 O credenciamento ocorrerá em primeira chamada às 13h30 e em úl�ma chamada às 15h, iniciando
a abertura do processo de eleição.

4.2 Na impossibilidade de comparecimento do delegado da organização eleitora ou candidata na
assembleia, seu representante deverá apresentar procuração assinada pelo representante legal da
en�dade.
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4.3 A assembleia eleitoral será instalada pelo presidente do CDCA/DF, que proporá a cons�tuição de uma
Mesa Dirigente dos trabalhos, composta por três membros representantes das organizações da
sociedade civil, escolhidos dentre os presentes, desde que não sejam registrados como candidatos e não
tenham apresentado recurso contra o indeferimento de habilitação.

4.3.1 Os membros da mesa dirigente indicados decidirão sobre a presidência dos trabalhos da
assembleia.

4.3.2 Cada en�dade candidata terá um minuto para apresentar sua en�dade e expor os mo�vos pelos
quais pretende ser eleita.

4.4 Iniciado o processo ele�vo, cada organização habilitada receberá uma cédula rubricada pelos
membros da mesa, na qual registrará por escrito o nome de até 15 organizações inscritas como
candidatas e presentes à Assembleia Eleitoral.

4.4.1 Os votos serão registrados na cédula pelo delegado da organização eleitora ou candidata, seja ele
representante legal, seja ele procurador cons�tuído na forma do subitem 4.2, vedada a representação de
mais de uma organização pelo mesmo delegado ou mais de um delegado para a mesma organização.

4.4.2 A votação será secreta e em seguida serão apurados os votos.

4.5 Caso todas as en�dades habilitadas tenham votado antes do horário de encerramento previsto no
item 4.1.2, a assembleia poderá autorizar a imediata apuração dos votos.

4.6 Em caso de empate na votação, tomará assento no CDCA/DF a en�dade que �ver a data mais an�ga
de fundação.

5. DO RESULTADO E DA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES

5.1 O resultado da eleição será proclamado ao final da apuração pela assembleia e publicado no DODF na
data prevista no Anexo deste Edital.

5.2 Depois de publicado o resultado, as organizações representa�vas da sociedade civil terão o prazo de
15 dias para encaminhar, por o�cio dirigido ao presidente do CDCA/DF, a indicação dos representantes,
�tular e suplentes, a serem designados conselheiros, com a respec�va documentação comprobatória.

5.3 É obrigatória a indicação de no mínimo uma mulher como representante da organização da sociedade
civil, conforme a Lei nº 6.154/2018.

6. DA POSSE

6.1 Os representantes �tulares e suplentes das organizações eleitas tomarão posse, cole�vamente, no
primeiro dia ú�l após o término do mandato anterior, em reunião Plenária prevista para 13 de dezembro
de 2022.

João Henrique da Silva Barbosa

Presidente do CDCA

 

ANEXO – Cronograma

A�vidade Data prevista

Publicação do edital 2 de agosto de 2022

Impugnação do Edital até 5 dias úteis a par�r de sua
publicação

Período de habilitação das organizações representa�vas da
sociedade civil

de 15 de agosto a 6 de setembro de
2022

Publicação da relação das organizações habilitadas 23 de setembro de 2022
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Período de recurso contra inabilitação 26 de setembro a 6 de outubro de
2022

Assembleia de eleição 7 de novembro de 2022

Publicação do resultado final da eleição no DODF até 21 de novembro de 2022

Prazo para indicação dos representantes da organização Até 6 de dezembro de 2022

Cerimônia de posse dos novos conselheiros 13 de dezembro de 2022

Documento assinado eletronicamente por João Henrique da Silva Barbosa, Usuário Externo,
em 21/07/2022, às 12:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 91557478 código CRC= D5BBF22D.
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