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refrigerante 02 L, 03 unidades de energéticos, 14 latas de refrigerante, 02 caixas de isopor em 
uso, AUTO DE APREENSÃO Nº D 015704-APR de 29/09/2013, 06 carrinhos de ferro, 04 
cadeiras plasticas, 01 churrasqueira de ferro, 05 baldes, 01 caixa de feira de cor preta, 01 lona 
01 cadeira de ferro,02 vasos sanitários acoplados, 02 pias de banheiro, 01 pia cozinha, AUTO 
DE APREENSÃO Nº D 015766-APR de 30/09/2013, 01 mostruário de tatuagens, AUTO DE 
APREENSÃO Nº D 045363-APR de 30/09/2013, 130 unidades de relógios falsificados, AUTO 
DE APREENSÃO Nº D 41551-APR de 30/09/2013, 80 unidades de relógios falsificados, 
AUTO DE APREENSÃO Nº D 047006-APR de 30/09/2013, 45 carteiras de bolço, 29 unida-
des de cintos, 08 canivetes.

JOZÉLIA PRAÇA DE mEDEIROS

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 494, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a inscrição do Programa Educacional da AEmARDF – Plano Político Pedagógico 
da Associação dos Escoteiros do mar do Distrito Federal.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 
DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei 8.069/90 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA), nos termos do artigo 78 do Regimento Interno do CDCA/
DF e por decisão da 236ª Reunião Plenária Ordinária de 24 de outubro de 2013, RESOLvE:
Art. 1º Conceder inscrição do Programa Educacional da AEmARDF – Plano Político Pedagógico 
da Associação dos Escoteiros do mar do Distrito Federal, sob o nº 494/2013, em conformidade 
com o processo 417.000.329/2013, válido até o dia 08 de abril de 2015.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

REJANE PITANGA

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 495, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a inscrição do Programa de Capacitação para Implementação dos Planos Estaduais 
de Convivência Familiar e Comunitária do Instituto Berço da Cidadania.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 
DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei 8.069/90 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA), nos termos do artigo 78 do Regimento Interno do CDCA/
DF e por decisão da 236ª Reunião Plenária Ordinária de 24 de outubro de 2013, RESOLvE:
Art. 1º Conceder inscrição do Programa de Capacitação para Implementação dos Planos Estaduais 
de Convivência Familiar e Comunitária do Instituto Berço da Cidadania, sob o nº 495/2013, 
em conformidade com o processo 417.000.964/2013, válido até o dia 22 de fevereiro de 2016.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

REJANE PITANGA

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 496, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a inscrição do Programa Reconstruindo vínculos do Instituto Berço da Cidadania.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 
DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei 8.069/90 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA), nos termos do artigo 78 do Regimento Interno do CDCA/
DF e por decisão da 236ª Reunião Plenária Ordinária de 24 de outubro de 2013, RESOLvE:
Art. 1º Conceder inscrição do Programa Reconstruindo vínculos do Instituto Berço da 
Cidadania, sob o nº 496/2013, em conformidade com o processo 417.000.915/2013, válido 
até o dia 22 de fevereiro de 2016.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

REJANE PITANGA

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADmINISTRAÇÃO

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, na sede do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, localizado no Setor de Armazenagem 
e Abastecimento Norte – SAAN – Quadra 1, Lote C, às nove horas e dezoito minutos foi inicia-
da a nona reunião ordinária do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e 
do Adolescente do Distrito Federal – FDCA-DF. O Secretário Executivo, Jairo de Sousa Junior, 
agradeceu a presença dos Conselheiros presentes: Francisco Rodrigues Corrêa, representante do 
Sindicato dos empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito 
Federal – SINTIBREF/DF; Joseane Barbosa, representante do Instituto marista – UBEE/ImAS; 
Odetino Pereira Dias, representante da Secretaria de Governo; Cleidison Figueredo dos Santos, 
representante da Secretaria da Criança; Emilson Ferreira Fonseca, representante da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Orçamento. Agradeceu, ainda, a presença de Ariovaldo Nogueira, 
chefe da UNGEF/SECRIANÇA, Cícero Nunes menezes, representante do Instituto Berço da 
Cidadania; Clemilson Graciano da Silva, representante da União Brasileira de Educação e Cul-
tura – UNBEC; Eunice Corrêa Araújo e Arilda Guedes dos Santos Silva, representantes do 
Centro Brasileiro de Promoção e Integração Social – INTEGRAR e dos assessores do CDCA-DF. 
Em seguida, o Secretário Executivo iniciou a reunião com objetivo de elaborar o edital de cha-

mada pública 2013 para ser submetida à aprovação pela Plenária do CDCA-DF. Foi apresenta-
da minuta do edital pela Comissão de Administração do Fundo com a finalidade de chamar as 
instituições da sociedade civil e governamentais interessadas a apresentar seu projeto para ser 
analisado e deliberado, e após, se organizar para obter os recursos necessários ao financiamento 
de suas atividades. Depois de análise e modificações da minuta, o Conselho de Administração 
e demais presentes aprovou minuta da seguinte forma: EDITAL DE CHAmADA PÚBLICA nº 
1/2013. APROvAÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAP-
TAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – FDCA-DF. Abre inscrições de projetos 
para captação de recursos através do FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE DO DISTRITO FEDERAL – FDCA-DF – para instituições da sociedade civil e pro-
gramas governamentais de atendimento exclusivo a crianças e adolescentes registrados no 
CDCA-DF, estabelece calendário e dá outras providências. O Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA-DF, órgão formulador, deliberativo e controlador 
das políticas e das ações de atendimento aos direitos da criança e do adolescente do Distrito 
Federal, criado por força da Lei federal 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, regido pela Lei distrital 3.033, de 18 de julho de 2002, e vinculado administrati-
vamente à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, em conformidade com o dispos-
to na Lei Complementar distrital 151, de 30 de dezembro de 1998, na Lei distrital 4.049, de 4 
de dezembro de 2007, e na Resolução 137, de 21 de janeiro de 2010, do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, e com fundamento na Resolução Normativa 61, de 1º de 
agosto de 2012, do CDCA-DF, cumprindo o estabelecido nos artigos 227 e 204 da Constituição 
Federal e ainda nos artigos 4º, alínea “d”; 88, incisos II e Iv; 260 a 260-L, da Lei federal 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, aplicando-se ainda, no que 
couber, os dispositivos da Lei federal 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto 19.730, de 28 
de outubro de 1998 e da Instrução Normativa nº 01/2005, da Corregedoria Geral do Distrito 
Federal e seus anexos, por deliberação da xxxª Reunião Plenária Ordinária, de 22 de setembro 
de 2013, torna pública a presente Chamada Pública e convoca as instituições interessadas a 
apresentarem projetos nos termos e condições estabelecidos neste Edital. DO OBJETO. 1.1.O 
presente Edital tem por objeto a análise e aprovação de projetos a serem autorizados à captação 
de recursos financeiros mediante contrapartida obrigatória ao Fundo dos Direitos da Criança e 
do Adolescente do Distrito Federal - FDCA-DF, na modalidade por chancela. 1.2.As organizações 
governamentais e instituições da sociedade civil devem apresentar seus projetos para análise, 
apreciação e deliberação do CDCA-DF antes de iniciarem a captação de recursos, sob a forma 
de renúncia fiscal ou não. 1.3.A captação de recursos ao FDCA-DF, referida no subitem anterior, 
será de responsabilidade exclusiva da instituição proponente para o financiamento do respectivo 
projeto com despesas de custeio, capital, ou ambas. 2.DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FI-
NANCEIROS.2.1. A captação de recursos financeiros será executada pela entidade proponente, 
conforme as estratégias a serem empregadas na arrecadação. 2.2.Os recursos captados pela 
entidade serão depositados pelo contribuinte diretamente na conta do FDCA-DF, Banco 070, 
BRB, Agência 100, Conta Corrente 044 149-8, Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te do Distrito Federal, CNPJ 15.558.339/0001-85, devendo apresentar comprovante de depósi-
to à Secretaria Executiva do CDCA-DF, no prazo de 60 dias, para emissão de recibo. 2.3.O 
projeto autorizado terá prazo de um ano para captação de recursos, a contar da data da emissão 
do certificado de captação. 2.4.O nome do doador ao FDCA-DF só poderá ser divulgado me-
diante sua autorização expressa, respeitadas as disposições do Código Tributário Nacional. 3.DAS 
LINHAS DE AÇÃO. 3.1.Ações voltadas à promoção, proteção e garantia dos direitos humanos 
da criança e do adolescente, tais como: 3.1.1.situação de rua; 3.1.2.usuários de substâncias 
psicoativas; 3.1.3.situação de trabalho infantil; 3.1.4.com deficiência; 3.1.5.vítimas de violência 
sexual, física ou psicológica; 3.1.6.em acolhimento institucional; 3.1.6.adolescentes egressos do 
sistema socioeducativo; 3.2.ações de fortalecimento da execução de medidas socioeducativas; 
3.3.ações de incentivo ao protagonismo juvenil; 3.4.ações de defesa e promoção do direito à 
saúde; 3.5.fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 
ênfase na mobilização social, educação, pesquisa e articulação para a defesa dos direitos da 
criança e do adolescente; 3.6.ações que promovam à convivência familiar e comunitária; 3.7.ações 
ligadas à promoção do esporte, cultura e lazer que tenham como foco a inclusão social, o direi-
to ao brincar e ao descanso; 3.8.ações de fortalecimento dos fóruns de promoção e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente; 3.9.apoio ao desenvolvimento sociocognitivo da criança e 
do adolescente em tratamento médico hospitalar; 3.10.fortalecimento institucional. 4.DA PRO-
POSTA E DO PROJETO. 4.1.A proposta deve ser apresentada por ofício dirigido à Presidência 
do CDCA-DF, solicitando autorização para captação de recursos, acompanhado do projeto 
contendo plano de trabalho, em duas vias impressas, rubricadas e assinadas. 4.2.O projeto deve 
ser elaborado de acordo com as orientações do CDCA-DF, em papel timbrado da instituição, 
contendo obrigatoriamente os itens do anexo I deste edital e modelo disponível na página do 
CDCA-DF na internet http://www.conselho.crianca.df.gov.br. 4.3.Os projetos que visem elabo-
rar cartilhas, gibis, folders, peças teatrais e produtos semelhantes, devem apresentar o conteúdo 
com a proposta e, antes da impressão, submeter à aprovação do CDCA-DF. 4.4.Cada entidade 
pode apresentar apenas um projeto com valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4.5.O 
prazo de execução dos projetos deverá ser de até 90 dias, em conformidade com o Decreto 
distrital 19.730 de 1998. 4.6.Os recursos transferidos pelo FDCA-DF destinam-se à cobertura 
com despesas de custeio e capital, sendo obrigatório o desembolso de no mínimo 10% do valor 
do objeto, podendo ser bens economicamente mensuráveis por parte do proponente como con-
trapartida ao projeto. 5. DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA AO PROCES-
SO SELETIvO. 5.1.A proposta deverá ser apresentada de 7 a 18 de outubro de 2013 na sede do 
CDCA-DF, Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), Quadra 1, Ed. Comércio 
Local, Loja “C”, Brasília, DF, CEP 70632-100. 5.2.Não será considerada proposta encaminhada 
por correio ou meio eletrônico, assim como a intempestiva. 5.3.A proposta deverá ser apresen-
tada em envelope identificado com os dizeres “CDCA-DF – EDITAL 2013 para Captação de 
Recursos do FDCA-DF”, contendo os documentos mencionados no item 4.Não será necessário 
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apresentar, nesse momento, a documentação institucional constituída no item 9.5. 5.4.A apre-
sentação da proposta implica prévia e integral concordância com as normas deste Edital. 6.DO 
JULGAmENTO DAS PROPOSTAS. 6.1.O julgamento das propostas será realizado pela Co-
missão Especial de Análise de Projetos composta por Conselheiros do Conselho de Administra-
ção do FDCA-DF e assessores da Secretaria-executiva do CDCA-DF, submetido à aprovação 
da Plenária do Conselho. 6.2.A proposta apresentada por instituição inadimplente com o Distri-
to Federal ou com pendência em relação a projetos anteriormente executados pelo FDCA-DF 
não será analisada. 6.3.O projeto que não atender as exigências contidas no item 4 e ANEXO I 
deste edital será reprovado sem análise do conteúdo da proposta. 7.DOS CRITÉRIOS DE SE-
LEÇÃO. 7.1. A Comissão Especial atribuirá pontuação de 1 a 3 a cada um dos 12 critérios de 
seleção, no total de 36 pontos, conforme disposto no ANEXO II deste edital, considerando 
tecnicamente habilitados os projetos que obtiverem pontuação igual ou superior a 18 pontos. 
7.2.Após o exame das propostas selecionadas, o Conselho de Administração do FDCA-DF 
apresentará os projetos aptos a receberem o certificado de autorização para a captação de recur-
sos para referendo da Plenária. 7.3.Os resultados da seleção, após referendo, serão publicados 
por meio de resolução no Diário Oficial do Distrito Federal e disponibilizados no endereço 
eletrônico http://www.conselho.crianca.df.gov.br. 7.4.O proponente que tiver projeto não habi-
litado poderá interpor recurso direcionado à Presidenta do CDCA-DF, no prazo decadencial de 
10 dias corridos após a publicação. 8.DAS vEDAÇÕES 8.1.A apresentação de projetos no 
âmbito do presente edital está sujeita às vedações constantes da Resolução Normativa 61/2012 
do CDCA-DF, sem prejuízo do disposto no presente edital. 8.2.É vedada a utilização de recursos 
do FDCA-DF para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização dos objetivos 
do Fundo, assim como: I – transferências sem deliberação do CDCA-DF; II – manutenção e 
funcionamento do CDCA-DF; III – pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho 
Tutelar; IV – financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e que 
disponham de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente; V – investimen-
tos em aquisição, aluguel ou obras de imóveis, públicos ou privados, ainda que de uso exclusi-
vo na política da infância e da adolescência. vI – realização de despesas a título de taxa de ad-
ministração, de gerência ou similar; vII – pagamento, a qualquer título, a servidor ou emprega-
do público integrante do quadro de pessoal de órgão ou entidade da administração direta ou 
indireta do Distrito Federal, por serviços de consultoria ou de assistência social; vIII – adita-
mento com alteração do objeto; XI – utilização, mesmo em caráter emergencial, dos recursos 
em finalidades diversas da estabelecida no instrumento; X – realização de despesas com taxas 
bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou re-
colhimentos fora do prazo; XI – transferência de recursos para associação de servidores ou de 
quaisquer entidades congêneres; XII – pagamento de salários a qualquer título, encargos sociais, 
obras de melhoria, despesas de viagem, festas, hospedagens, gratificações, participações, tique-
tes refeição e vale-transporte (Decreto 19.730, de 1998, art. 6º); XIII – realização de despesas 
com propaganda e publicidade estranhas ao objeto do edital. 8.3.Em atenção aos princípios da 
impessoalidade, da moralidade e da isonomia previstos no artigo 37 da Constituição Federal e 
19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o conselheiro do CDCA-DF, durante o exercício do 
mandato, deve declarar-se impedido de analisar, emitir parecer, votar e participar de diligências 
em processos apresentados por suas instituições, visando o recebimento de recursos oriundos 
do FDCA-DF. 9.DA CELEBRAÇÃO DO CONvÊNIO. 9.1.A autorização para captação do 
recurso não obriga a celebração do convênio pelo FDCA-DF caso não tenha sido captado valor 
suficiente. 9.2.Vencido o prazo de captação, a entidade poderá adequar o projeto ao valor cap-
tado, mantidas as diretrizes norteadoras, submetendo-o a nova análise pelo CDCA-DF. 9.3.Caso 
a entidade capte o recurso mencionado no projeto antes do vencimento do prazo de captação, 
poderá solicitar ao CDCA-DF a execução do projeto. 9.4.A entidade que, por qualquer motivo, 
não apresentar plano de trabalho dentro da prioridade estabelecida pelo CDCA-DF ou não 
atender aos pressupostos exigidos para firmar convênio de repasse com o Distrito Federal, no 
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do primeiro depósito, perderá o recurso, 
devendo o valor arrecadado ser aplicado na universalidade da política distrital de atendimento 
à criança e ao adolescente. 9.5.Dos recursos captados 20% (vinte por cento) serão retidos no 
FDCA-DF, para aplicar em programas, projetos e ações observando as diretrizes aprovadas em 
Plenária. 9.6.De acordo no disposto no plano de aplicação dos recursos do FDCA-DF serão 
sempre observados os princípios de moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade e efi-
ciência. 9.7.Para celebração do convênio a proponente deverá apresentar documentação institu-
cional que cumulativamente comprove o preenchimento dos seguintes requisitos: I – possua 
finalidades contratuais, regimentais ou estatutárias relacionadas com o objetivo da subvenção 
social ou do auxílio para investimentos; II – se encontre devidamente registrada nos órgãos ou 
conselhos representativos da entidade; III – possua atestado de regular funcionamento fornecido 
por órgãos ou conselhos representativos da entidade; Iv – apresente plano de aplicação dos 
recursos para cada grupo de despesas; v – comprove prestação de contas de aplicação de sub-
venção social anteriormente recebida; vI – comprove a aprovação das prestações de contas 
apreciadas ou julgadas; vII – comprove a regularidade do mandato de sua diretoria e o funcio-
namento regular da entidade nos últimos três anos; vIII – forneça declaração se sujeitando à 
fiscalização dos órgãos de controle do Poder Público durante o período de aplicação dos recur-
sos recebidos; IX – comprove que os dirigentes não tenham sido condenados, em decisão irre-
corrível, em ações cíveis, criminais ou de improbidade administrativa, junto à Justiça Federal e 
à Justiça Comum; X – se encontre adimplente junto aos órgãos da administração pública, no que 
se refere às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e contribuições legais; XI – com-
provante de registro válido no CDCA-DF; XII – comprovante de inscrição no CAS-DF, quando 
couber. 9.8.Não será celebrado convênio com instituição que não atender ao disposto no presen-
te Edital. 9.9.A celebração do convênio fica a cargo da Secretaria de Estado da Criança do 
Distrito Federal, e somente será realizada com a instituição que estiver com documentação e 
situação regularizada junto aos órgãos competentes, caso contrário os recursos captados ficarão 
integralmente disponíveis para o FDCA-DF. 10.DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS. 10.1.A 
liberação de recursos financeiros em decorrência de convênio deve obedecer ao cronograma de 

desembolso do plano de trabalho do projeto e guardar consonância com as fases ou etapas de 
execução do objeto do convênio. 10.2.Ficará suspensa a liberação das parcelas do convênio 
quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias a princípios da administra-
ção pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio. 11.DA PRES-
TAÇÃO DE CONTAS. 11.1.A prestação de contas deve obedecer às normas do FDCA-DF, e o 
termo de convênio firmado entre as partes e demais normas pertinentes, devendo ser apresenta-
do ao CDCA-DF e à UNGEF relatório contendo exposição da execução das atividades. 11.2.A 
prestação de contas deverá ser apresentada por parcela (parcial e final, conforme estipulado no 
termo de convênio). 11.3.Caso a liberação dos recursos seja efetuada em mais de uma parcela, 
a parcela subsequente ficará condicionada à aprovação da prestação de contas da parcela anterior. 
11.4.A não apresentação da prestação de contas final no prazo previsto e/ou a existência de 
prestação de contas com pendências não solucionadas em tempo hábil, impedirá que a institui-
ção receba novos repasses de recursos, mesmo que para projetos diferentes. 12.DAS DISPOSI-
ÇÕES GERAIS. 12.1.O presente edital ficará à disposição dos interessados no CDCA-DF e no 
endereço eletrônico http://www.conselho.crianca.df.gov.br. 12.2.A partir da publicação deste 
edital, a Comissão Especial do CDCA-DF estará à disposição para prestar esclarecimentos, que 
também poderão ser obtidos por meio dos telefones (61) 3361 5366 e 3233 7910 ou pelo e-mail 
cdcabrasiliadf@gmail.com.12.3.Todo material produzido no âmbito dos projetos deverá conter 
logomarca do CDCA-DF, não havendo vedação para inserção das logomarcas de outros parcei-
ros e colaboradores diretamente envolvidos no projeto e deverão ser apresentados ao Plenário 
do CDCA-DF, para prévia aprovação e autorização. 12.3.Os casos omissos serão dirimidos pelo 
Conselho de Administração do FDCA-DF e referendados pela Plenária do CDCA-DF. Calen-
dário Edital: Publicação: Até 25 de setembro. Divulgação: 25 de setembro a 4 de outubro. Re-
cebimento dos projetos: 7 a 18 de outubro. Análise dos projetos: 21 de outubro a 5 de novembro. 
Resultado da análise: 6 de novembro. Recurso: 7 a 18 de novembro. Resultado do recurso: 20 
de novembro. Reunião CDCA-DF (Referendo): 21 de novembro. Recebimento certificado de 
captação: 29 de novembro. Anexo I: PLANO DE TRABALHO. DADOS CADASTRAIS: Órgão/
Entidade Proponente, CNPJ, Endereço, Cidade, UF, CEP, DDD/Telefone, E.A, Conta Corrente, 
Banco, Agência, Praça de Pagamento, Nome do Responsável, CPF, CI/Órgão Expedidor, Cargo, 
Função, matrícula, Endereço, CEP. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUvER): Órgão/Entidade, 
CNPJ/CPF, E.A, Nome do Responsável, Função, CPF, CI/Órgão Expedidor, Cargo, matrícula, 
Endereço, Cidade, CEP. DESCRIÇÃO DO PROJETO: Título do Projeto: Período de Execução, 
Início, Término, Identificação do Objeto (Descrição completa do objeto a ser executado), Justi-
ficativa da Proposição (Caracterizar o problema que deu origem ao projeto, identificando causas 
e consequências; descrever a proposta da entidade para enfrentar o(s) problema(s), especifican-
do a assistência financeira pretendida neste projeto; calcular o valor da assistência com base em 
unidades de serviços efetivamente prestados ou postos a disposição dos interessados), Objetivos 
(Descrever os resultados a serem alcançados após a conclusão do projeto), Metas (Quantificar 
os resultados pretendidos). CRONOGRAmA DE EXECUÇÃO (meta, Etapa ou Fase): meta, 
Etapa/Fase, Especificação, Indicador Físico, Duração/Mês. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00). 
Subvenção Social (despesas de custeio): Natureza da Despesa, Código, Especificação, Bens de 
consumo, Serviços de terceiros PF, Serviços de terceiros PJ, Auxílio à pessoa física. Quant., 
valor Unit., Total. Total Geral. Auxílio Investimento (despesas de capital). Natureza da Despe-
sa, Código, Especificação, Bens permanentes, Obras e instalações, Quant., Valor Unit., Total, 
Total Geral. Contrapartida (se houver). Natureza da Despesa, Código, Especificação, Quant., 
valor Unit., Total, Total Geral. CRONOGRAmA DE DESEmBOLSO (Concedente). mETA: 
mÊS 01, mÊS 02, mÊS 03, mÊS 04, mÊS 05, mÊS 06, mÊS 07, mÊS 08, mÊS 09, mÊS 10, 
mÊS 11, mÊS 12. Registrar valor mensal a ser transferido pelo órgão concedente. Proponente 
(se houver contrapartida). mETA: mÊS 01, mÊS 02, mÊS 03, mÊS 04, mÊS 05, mÊS 06, mÊS 
07, mÊS 08, mÊS 09, mÊS 10, mÊS 11, mÊS 12. Registrar valor mensal a ser transferido pelo 
órgão convenente. DECLARAÇÃO: Na qualidade de representante legal do Convenente, de-
claramos, para fins de prova junto à.............., para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste 
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou 
qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transfe-
rência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na 
forma deste Plano de Trabalho. Pede deferimento. APROvAÇÃO PELA CONCEDENTE. 
Anexo II: DOCUmENTAÇÃO APRESENTADA (Relação dos documentos apresentados ao 
concedente): ESPECIFICAÇÃO 1) Ofício dirigido a Presidência do CDCA-DF, solicitando os 
recursos; 2) Plano de Trabalho (Anexo I) 3) Comprovante de inscrição no CNPJ; 4) Compro-
vante de inscrição no CAS/DF; 5) Comprovante de inscrição no CNAS; 6) Estatuto devidamen-
te registrado em cartório; 7) Ata de eleição da atual Diretoria devidamente registrada em cartó-
rio; 8) Registro junto ao CDCA-DF, para Entidades elencadas nos artigos 90 e 91 do ECA; 9) 
Atestado de Regular Funcionamento, conforme art. 90 do Estatuto da Criança e do adolescente; 
10) Declaração de Utilidade Pública no DF; 11) Declaração de Utilidadde Pública Federal; 12) 
Relatório das Atividades, devidamente assinado pelo Representante legal da Entidade; 13) 
Pesquisa de Preços com 3 (três) orçamentos em papel timbrado emitidos por diferentes forne-
cedores e/ou prestadores de serviço; 14) Comprovante de abertura de conta no BRB, com ex-
trato bancário; 15) Atestado da Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse 
Social, aprovando a prestação de contas do exercício anterior, ou a Declaração de andamento 
do respectivo processo; 16) Comprovante de propriedade do imóvel (Escritura). Obs: Nos casos 
em que o objeto não é obra de engenharia pode ser substituído por Comprovante de Posse ou 
Alvará de Funcionamento; 17) Certidão Negativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
18) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Cont. Previdenciárias; 19) Certidão Negativa de 
Débitos com o DF; 20) Certificado de Regularidade do FGTS; 21) Laudo Técnico de Engenhei-
ro Civil, em casos de mudanças estruturais e/ou implantação. ANEXO III: DISTRIBUIÇÃO DE 
PONTOS A SEREm ATRIBUÍDOS AOS PROJETOS Para a avaliação das propostas, se levará 
em conta os critérios abaixo: 1. Consonância do projeto com a legislação relacionada à promo-
ção dos direitos da criança e do adolescente, em especial ao Estatuto da Criança e do Adoles-
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cente e às Resoluções do CDCA-DF e do CONANDA. 2. Capacidade técnica e administrativa 
e operacional da instituição para execução do projeto, principalmente ao tema proposto. 3. 
Contextualização do problema que atinge diretamente as crianças e adolescentes, apontando 
suas causas e consequências e sua coerência com os objetivos e resultados propostos no Projeto. 
4. Apresentação de dados e/ou de indicadores sociais (IDEB, mortalidade Infantil, IDH dentre 
outros) que justifique a intervenção sobre a realidade da criança e/ou do adolescente na região 
(quadra, setor, núcleo...) na qual o projeto será desenvolvido. 5. Promoção da participação de 
crianças e adolescentes quando couber, bem como estimulem a redução das desigualdades, a 
equidade de raça, de etnia, de gênero, de orientação sexual, de inclusão de pessoas com defici-
ência. 6. Envolvimento das famílias das crianças e adolescentes no projeto como mais uma es-
tratégia para o alcance de objetivos e resultados. 7. Impacto da ação e viabilidade: o projeto 
promove resultados concretos, em termos quantitativos e qualitativos, que objetivem melhorias 
significativas nas condições de vida das crianças e adolescentes. 8. Detalhamento da metodolo-
gia e adequação da abordagem sociopedagógica em relação ao público-alvo, equipe do projeto 
e atividades a serem desenvolvidas. 9. Proposta de monitoramento e avaliação do projeto. 10. 
Recursos Humanos envolvidos no projeto com qualificação adequada nas áreas das especifici-
dades necessárias para a realização do projeto. 11. Trabalho em rede e articulação e mobilização 
comunitária e/ou de políticas públicas como mais um instrumento para o alcance dos objetivos 
e resultados propostos. 12. Coerência do orçamento entre os valores explicitados, recursos ne-
cessários e atividades/ações propostas. Observação 1 - Cada item receberá valor de 01 a 03 
pontos, onde os projetos serão hierarquizados pelo maior número de pontos, mediante parecer 
da Comissão. mATRIZ DE PONTUAÇÃO Distribuição de pontos aos projetos Legenda: (1): 
Não está especificado no projeto. (2): Especificado, mas de maneira insatisfatória, havendo la-
cunas nas informações. (3): Está bem especificado no projeto e de maneira satisfatória. CRITÉ-
RIO DE PONTUAÇÃO 1) Proposta de acordo com a legislação relacionada à criança e ao 
adolescente, em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as Resoluções do 
CDCA-DF e do CONANDA. 2) Capacidade técnica e administrativa e operacional da instituição 
para execução do projeto, principalmente ao tema proposto. 3) A proposta apresenta o problema 
que atinge diretamente as crianças e adolescentes apontando as possíveis causas e consequências, 
justificando as estratégias elaboradas para executar o projeto. 4) Apresentação de dados e/ou de 
indicadores sociais (IDEB, Mortalidade Infantil, IDH dentre outros) que justifique a intervenção 
sobre a realidade da criança e/ou do adolescente na região (quadra, setor, núcleo...) na qual o 
projeto será desenvolvido. 5) A proposta promove a participação de crianças e adolescentes, bem 
como a sensibilização /mobilização da redução das desigualdades, a equidade de raça, de etnia, 
de gênero, de orientação sexual, de inclusão de crianças e adolescentes com deficiência. 6) 
Apresentação do trabalho/envolvimento da família como mais uma estratégia para o alcance de 
objetivos e resultados. 7) A proposta apresenta resultados concretos, em termos quantitativos e 
qualitativos, que promovam melhorias significativas nas condições de vida das crianças e ado-
lescentes. 8) Detalhamento da metodologia e Adequação da abordagem sociopedagógica em 
relação ao público-beneficiário, equipe do projeto e atividades a serem desenvolvidas; 9) Pro-
posta de monitoramento e avaliação do projeto. 10) Recursos Humanos envolvidos no projeto 
com qualificação adequada nas áreas das especificidades necessárias para a realização do pro-
jeto. 11) Apresenta estratégias de trabalho em rede e/ou articulação de políticas públicas como 
mais um mecanismo para o alcance dos objetivos e resultados propostos. 12) Coerência no 
Orçamento, entre os valores solicitados e recursos necessários com as atividades e ações pro-
postas. PONTUAÇÃO: 1, 2, 3. A minuta do edital acima aprovada será objeto de apreciação 
pelo Plenário para referendo em Reunião Plenária Ordinária marcada para dezenove de setembro 
de 2013. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19 horas e quinze minutos e eu, 
Eliane dos Santos Oto de Quadros, secretariei esta reunião e lavrei a presente ata que vai assi-
nada pelo Coordenador do Conselho de Administração do FDCA-DF, Odetino Pereira Dias.

ODETINO PEREIRA DIAS
Coordenado do FDCA-DF

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, na sede do Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, localizado no Setor de Armazenagem e 
Abastecimento Norte – SAAN – Quadra 1, Lote C, às nove horas e dezenove minutos foi 
iniciada a décima reunião ordinária do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Distrito Federal – FDCA-DF. O Secretário Executivo, Jairo de 
Sousa Junior, agradeceu a presença dos Conselheiros presentes: valdemar martins da Silva, 
representante da Casa de Ismael – Lar da Criança; Odetino Pereira Dias, representante da 
Secretaria de Governo; Cleidison Figueredo dos Santos, representante da Secretaria da Crian-
ça; Emilson Ferreira Fonseca, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Orça-
mento. Agradeceu, ainda, a presença de Ariovaldo Nogueira, chefe da UNGEF/SECRIANÇA 
e dos assessores do CDCA-DF. Em seguida, o Secretário Executivo iniciou a reunião com os 
informes da Secretaria executiva que foram: a) relembrou que na Plenária extraordinária re-
alizada em vinte e seis de setembro de 2013, foi apresentado o programa de atendimento so-
cioeducativo da Secretaria da Criança para a devida inscrição no CDCA-DF, mas, devido as 
recomendações da Comissão de medidas socioeducativas apontadas na reunião, como a Lei 
do SINASE veda a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos, 
ou de qualquer forma integrados a estabelecimentos penais e, ponderando que tal determina-
ção vai de encontro com a realidade da Unidade de Internação de São Sebastião, a comissão 
recomenda o cumprimento estrito à mencionada legislação, o que alguns conselheiros ques-
tionaram a liberação da inscrição do programa da forma apresentada, levando a Conselheira 
Thelma Regina a pedir vista do processo. Ocorre que após a reunião, teve acesso ao Termo 
de compromisso firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, o Governo do Distrito Federal, 
o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o ministério Público do Distrito Federal e Territó-
rios, justificando alguns pontos apontados nas recomendações elaborado pela Comissão de 
medidas Socioeducativas, lendo para os presentes parte do Termo, como por exemplo “[...] 

Cláusula Terceira [...] Parágrafo segundo. O CESAmI acautelará os adolescentes em interna-
ção provisória que se encontram na UIPP, devendo, para tanto, ter autorizada a ampliação de 
suas vagas para mais 60 (sessenta), mediante construção de novo módulo com, no mínimo, 
30 (trinta) alojamento e adequação da estrutura física e de recursos humanos para o atendi-
mento socioeducativo [...] Cláusula Sexta. O Distrito Federal efetuará a transferência da 
unidade de internação provisória (CESAmI) para estabelecimento não localizado em comple-
xo penitenciário, até dezembro de 2015, com a criação de, pelo menos, 180 (cento e oitenta) 
vagas, garantindo-se a escolarização e mantendo-se estrutura física e programa de atendimen-
to que atendam os parâmetros estabelecidos pelo SINASE”. Com isso, sugere levantar estes 
pontos na próxima pauta da Plenária, por considerar informações relevantes; b) No QDD, 
também foi analisada a previsão orçamentária – OCA para 2014 que fechou no valor de R$ 
3.699.999.573 (três bilhões, seiscentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove 
mil e quinhentos e setenta e três reais) ficando para ser feito o levantamento dos valores des-
tinados por unidade, por função, por subfunção e por programa de governo para ser apresen-
tado na próxima reunião do temática do Fundo; c) repassou informações a respeito do Edital 
de captação publicado no DODF, que já estava aberta as inscrições para recebimento dos 
projetos e que a Secretaria Executiva estava recebendo ligações para sanar dúvidas das insti-
tuições, finalizando os informes. A Comissão especial do Conselho de Administração apre-
sentou dois processos que retornaram da UNGEF por conter falhas que impossibilitaram a 
celebração de convenio com a Secretaria da Criança, da forma referendado pelo CDCA-DF. 
Foram eles: a) processo 0417-001424/2012, do Projeto Integral de vida Pró-vida, visando 
melhorar a qualidade dos materiais esportivos da entidade e a aquisição de um veículo para 
transporte de cargas. O valor do repasse seria de R$ 60.134,50 (sessenta mil cento e trinta e 
quatro reais e cinquenta centavos), assegurado contrapartida no valor de R$ 51.500,00 (cin-
quenta e um mil e quinhentos reais), totalizando o valor de R$ 111.634,00 (cento e onze mil 
seiscentos e trinta e quatro reais).  No parecer 1.468/2012 – PROCAD/PGDF, folha noventa 
e dois, na análise, menciona o dever de ser encaminhado os autos à Secretaria de Estado de 
Fazenda do Distrito Federal. Na análise dos autos pela Secretaria de Estado de Fazenda do 
Distrito Federal, nas folhas cento e setenta e cinco e cento e setenta e seis, elencou as seguin-
tes inconsistências: 1- não se cumpriu a determinação do inciso IX, art. 7º da Lei 4.049 de 
2007, fez que somente foram apresentadas as certidões do proponente e a Lei determina a 
comprovação dos dirigentes; 2- Plano de trabalho insuficiente por não apresentar a qualifica-
ção e a faixa etária dos materiais, vez que sua diferenciação reflete na variação de valores; 
3- os três orçamentos apresentados foram feitos por uma só empresa esta se desdobrara em 
três orçamentos acostados nas folhas vinte e sete a vinte e nove, sendo os dois primeiros de 
grafia idêntica indicando tal prática. Confirma-se pelo documento de folha cento e sessenta e 
cinco. Justamente as mesmas empresas que forneceram os orçamentos citados nas folhas 
vinte e sete a vinte e nove. Nesse sentido a Secretaria de Estado de Fazenda/Subsecretaria de 
Contabilidade/Coordenação de tomada de Contas é pela não assinatura do termo de Convenio 
em questão, por entender evidencia de irregularidades que resultarão em prejuízo ao Erário. 
Tendo em vista as recomendações expressas, o Conselho de Administração aprovou pelo ar-
quivamento do processo; b) processo 0417-001397/2012, da Creche São vicente de Paula, 
visando proporcionar atendimento de qualidade às crianças matriculadas na faixa etária de um 
a quatro anos e suas famílias, através da aquisição de um veículo capaz de transportar pesso-
as e carga e promoção de estudos e ações voltadas para o desenvolvimento profissional de 
educadores sociais e de jovens. O valor do repasse seria de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 
assegurado contrapartida no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), totalizando o valor de R$ 
77.000,00 (setenta e sete mil reais). Ocorre que na ocasião de firmar Convenio com a Secre-
taria da Criança/UNGEF, a instituição apresentou ofício solicitando parte do recurso para 
executar a segunda parte do projeto que era a aquisição do carro, por achar inviável a execu-
ção da segunda parte do projeto que era de atividades de apoio às crianças e suas famílias. O 
Conselho de Administração aprovou o arquivamento do processo por entender que tal solici-
tação viola dispositivo do edital, no item 5.3.1, que diz que a instituição deverá executar in-
tegralmente o projeto apresentado e aprovado pelo CDCA-DF. Há descumprimento, portanto, 
das disposições legais constantes do edital, pois a instituição deseja adquirir apenas o veículo, 
desistindo da promoção de estudos e ações voltadas para desenvolvimento profissional de 
educadores sociais e de jovens. Entendeu-se que ocorre perda de objeto, pois o veículo seria 
para auxiliar o trânsito de crianças e acompanhantes aos eventos e atividades propostas pela 
instituição. Os Conselheiros também sugeriram que a Secretaria Executiva informasse as 
instituições da decisão. Em seguida, a Secretaria Executiva apresentou duas tabelas, uma 
contendo os valores dos recursos captados via FDCA-DF e outra, com os valores executados 
pelas entidades com recursos do FDCA-DF. Com isso, os conselheiros puderam confrontar 
os valores captados e os executados das instituições que tinham autorização para captar de 
2006 até 2012, prazo de vigência das autorizações concedidas no ano de 2010, em razão de 
nova regulamentação com a vigência da Resolução Normativa 61, de 1º de agosto de 2012, 
do CDCA-DF. Com a análise, os conselheiros deliberaram que as instituições ABRACE, 
BATUÍRA, LUZ E CURA, CASA DE ISmAEL, LARZINHO CHICO XAvIER, ESCOLINHA 
BEIJA FLOR, AGENCIA DESENvOLvImENTO SOCIAL E HUmANO, INSTITUTO DE 
SERVIÇO SOCIAL PAX, INSTITUTO NAIR VALADARES, que tiverem o certificado de 
autorização para captarem de acordo com a Resolução 7 de 2005 do CDCA-DF e com regis-
tro válido no CDCA-DF, serão chamadas para análise dos recursos captados e os valores 
executados, com seus respectivos projetos. Serão chamadas também as instituições UBEE e 
ALDEIAS INFANTINS – SOS BRASIL para análise dos recursos depositados via FDCA-DF 
pela PETROBRAS no ano de 2011, para financiamento de seus projetos. Ficou deliberado 
também, que as instituições que não foram mencionadas e que de alguma forma captaram 
regularmente nesse período, poderão procurar a Secretaria Executiva para regularizar situação 
em até trinta dias após publicação desta ata. Na sequência, o Chefe da UNGEF, Ariovaldo 
Nogueira, distribuiu tabela com os processos do FDCA-DF e prestou informações a respeito 
dos processos que estão tramitando em sua unidade, como os que estão em outras unidades, 


