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ainda orientando as entidades antes da apresentação dos projetos. O Sr. Francisco Rodrigues 
Corrêa representante do SINTIBREF, ressaltou a necessidade de desburocratização do FDCA-DF, 
enfatizando a proposta de um decreto para o FDCA-DF. O Sr. Emilson Fonseca, representante 
da Secretaria de Estado e Planejamento-SEPLAN, ressaltou também a importância das orienta-
ções para as entidades, o Sr. Francisco Rodrigues Corrêa, afirmou ainda ser precoce a ideia de 
lançar um edital em 2014 para pagar em 90 (noventa) dias. O Sr. Ari falou da necessidade de 
sintetizar as ações para apresentação do superávit 2015. Apresentado a situação dos seguintes 
processos para arquivamento: processo n° 0417.000411/2014 Ação Social Planalto, processo 
n° 0417.001414/2012, Instituto Educacional São Judas Tadeu, processo n° 0417-001426/2012, 
Associação dos Voluntários Pro-Vida Estruturada. Após análise dos processos o conselho de 
administração determinou oficiar as interessadas e arquivar. Ficou marcada a reunião para dia 
24 de junho de 2014 para tratar do edital de Chamada Pública e a proposta do Sr. Valdemar 
Martins da Silva representante da Casa de Ismael, sobre alteração da resolução normativa nº 61 
e situação dos processos do edital 01/2014. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 
às dezessete horas e eu, Ivan Teixeira Guedes, Assessor do CDCA, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim, e pelo coordenador do Conselho de Administração do FDCA-DF. Brasília, 
11 de junho de 2014. Emilson Ferreira Fonseca.

ATA DA 22° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014.
Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, no Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN- Quadra 
01, Lote C, às nove horas e vinte e cinco minutos, o presidente da Comissão, Emilson Ferreira 
Fonseca, abriu os trabalhos da Vigéssima Reunião Ordinária do Conselho de Administração do 
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA/DF. Estavam presentes os seguintes 
conselheiros: Francisco Luiz Ferreira, representante da Casa de Ismael; Francisco Rodrigues 
Corrêa, representante do SINTIBREF; Joseane Barbosa da Silva, representante do Instituto 
Marista de Solidariedade - UBEE; Filipe Pena Malvar representante da Secretaria de Governo; 
Eliane Cruz e Jannayna Martins Sales, representantes da Secretaria da Criança; Emilson Fer-
reira Fonseca, representante da Secretaria de Planejamento; Luiza Arcangela de A. Carneiro 
e Kamyla Ferreira Madureira da Silva, representantes da UNGEF/Secriança; Jairo de Sousa 
Junior, Secretário Executivo do CDCA/DF e os Assessores do CDCA/DF: Ivan Guedes, Eliane 
dos Santos Oto de Quadros e Tábata Costa. A reunião iniciou-se com a leitura da ata da 21ª 
reunião. A Conselheira Joseane Barbosa da Silva fez uma proposta de alteração citada ata. A 
proposta foi aprovada, a ata foi alterada e em seguida foi aprovada. Dando continuidade a pauta 
a Conselheira Joseane Barbosa da Silva informou que tendo em vista que o CONANDA lançou 
Edital para chamamento público nacional para planos decenais estaduais e o Distrito Federal 
foi contemplando com o projeto do Instituto Berço da Cidadania, o CDCA/DF não lançará o 
Edital para escolha de Entidades para dar apoio para a elaboração do Plano Decenal Distrital de 
Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Dessa forma, serão lançados apenas os Editais 
de Diagnóstico referente aos Direitos da Criança e do Adolescente com previsão para o mês 
de agosto/2014 e o Temático para outubro/2014. Seguindo a pauta a Assessoria do CDCA/DF 
atualizou o Conselho quanto à situação final dos 9 (nove) processos aprovados referentes ao 
Edital Chamada Pública nº 1/2014 - Copa do Mundo FIFA 2014, informando que 2 (dois) foram 
pagos, 1 (um) está na Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal e os outro 6 (seis) 
processos foram arquivados. Seguindo a reunião, o Coordenador Emilson Ferreira Fonseca propôs 
que seja realizada uma reunião com representantes das Secretarias de Estado da Transparência 
e Controle, de Governo e da Fazenda do Distrito Federal, juntamente com a Procuradoria Geral 
do Distrito Federal, da Casa Civil e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para 
discutir um trâmite mais célere para os processos no ano de 2015 quando o FDCA/DF terá um 
saldo muito maior. O Secretário Executivo do CDCA/DF, Jairo de Sousa Junior, argumentou 
que deve ser feito um debate mais aprofundado sobre a concepção de Fundo, tendo em vista o 
aumento substancial do valor que estará disponível na conta do FDCA/DF no ano de 2015. O 
Conselheiro Filipe Pena Malvar sugeriu que com intuito de acelerar o trâmite de processo fosse 
elaborado um edital padrão, que fosse submetido à análise da Procuradoria Geral do Distrito 
Federal para que a mesma emitisse um Parecer Normativo, cabendo à análise jurídica dos 
processos a Assessoria-Jurídica Legislativa da Secretaria de Estado da Criança nos termos do 
Parecer Normativo. O Secretário Executivo do CDCA/DF, Jairo de Sousa Junior, informou que a 
Secretaria Executiva já fez a solicitação do Parecer Normativo específico para o FDCA/DF para 
a Procuradoria Geral do Distrito Federal que respondeu que para a elaboração do Parecer seria 
necessário antes, a elaboração de um Edital Padrão por parte do CDCA/DF. Assim, a Secretaria 
Executiva aguarda deliberação do Conselho quanto à elaboração do Edital Padrão para seguir 
com a solicitação junto a Procuradoria. O Conselheiro Emilson Ferreira Fonseca propôs que 
seja feito um Cronograma de Execução para 2015, contemplando quantos editais se quer fazer, 
quanto se quer gastar e no que se quer gastar. Propôs também que seja feito um Planejamento de 
Ação para 2015. Após, a Secretária de Estado da Criança se reúna com a Secretaria de Estado de 
Governo e a Casa Civil para discutir o Cronograma e o Planejamento de Ação. Para que depois 
a discussão seja levada à Procuradoria Geral do Distrito Federal, Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios, Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria de Estado de Transparência 
e Controle do Distrito Federal. Para que então seja elaborado o Edital Padrão e o Parecer Nor-
mativo, criando um fluxo reduzido para os processos excluindo a Procuradoria e a Secretaria de 
Estado da Fazenda. Diante de tudo que foi exposto a Conselheira Joseane Barbosa da Silva propôs 
que fosse marcada uma reunião somente para discutir a possibilidade de construção e reforma; 
captação permanente ou por edital; percentual para contratação de pessoal; pode-se financiar 
atividades ou só ações pontuais; como as entidades governamentais podem acessar o recurso; 

execução por mais de 90 dias; e demais questionamentos dentro da nova concepção do Fundo. 
A proposta foi aprovada. Seguindo no mesmo ponto de pauta, a Conselheira Joseane Barbosa da 
Silva sugeriu que fosse marcada uma reunião o dia todo com as Entidades registradas no CDCA/
DF para apresentação e esclarecimentos sobre o Edital de Chamada Pública nº 4/2014 – FDCA/
DF em um período e no outro para debate sobre a concepção do Fundo. O Secretário Executivo 
do CDCA/DF, Jairo de Sousa Junior, apresentou a proposta uma reunião somente para debate 
do Edital de Chamada Pública nº 4/2014 – FDCA/DF, com foco na documentação exigida e no 
Plano de Trabalho. A proposta foi aprovada. A reunião para discutir a concepção do Fundo com 
as Entidades será marcada posteriormente. Seguindo a Pauta, o Secretário Executivo do CDCA/
DF, Jairo de Sousa Junior deu alguns informes. Quanto à indicação de compromissos a serem 
assumidos pelos candidatos a governador do DF, o Conselheiro Francisco Rodrigues Corrêa 
solicitou que fosse repassado o que foi cumprido e o que está encaminhado quanto ao termo de 
compromisso passado. Seguindo a Pauta, o Coordenar do Conselho, Emilson Ferreira Fonseca, 
tomou ciência dos Processos: 040-001990/2009 – Tomadas de Contas Anual do FDCA/DF – 
Exercício de 2008 e 400-000.729/2007 – Prestação de Contas – ABRACE. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e dez minutos, e eu, Tábata Costa, Assessora Especial 
do CDCA/DF, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo coordenador do Conselho 
de Administração. Emilson Ferreira Fonseca.

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 134, DE 12 DE AGOSTO DE 2014.
Institui o Banco de Teses da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e dá outras providências.
A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 6º, incisos V e XXXV, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho de 2001, RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Banco de Teses da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, sistema 
informatizado de armazenamento e disponibilização estratégica de teses jurídicas e in-
formações legislativas, cuja gestão e coordenação incumbe ao Centro de Estudos, com a 
regulamentação dada por esta Portaria.
Art. 2º Constitui objetivo do Banco de Teses organizar, armazenar, recuperar e disseminar teses 
jurídicas, de forma estratégica, viabilizando o acesso sistematizado, como fonte de informação 
para orientar e auxiliar a produção jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tanto em 
sua atuação consultiva quanto contenciosa.
Art. 3º São matérias cadastráveis no Banco de Teses, sempre que houver o interesse institucional 
da Procuradoria Geral do Distrito Federal, a critério do Centro de Estudos:
I-pareceres jurídicos emitidos pelos procuradores do Distrito Federal, no exercício da atividade 
consultiva, após a aprovação final pelo Gabinete do Procurador-Geral do Distrito Federal;
II-petições produzidas por procuradores do Distrito Federal, no exercício da atividade conten-
ciosa, quando lhes for atribuída a classificação de “tese mínima” pelo Procurador-Chefe ou pelos 
Procuradores-Coordenadores, no âmbito de cada Procuradoria Especializada;
III-jurisprudência formada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, 
do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e 
do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
IV-referências doutrinárias de artigos e livros especializados em matéria jurídica;
V-referências legislativas de normas federais, estaduais, municipais e distritais.
Art. 4º Compete ao Centro de Estudos gerenciar a alimentação do Banco de Teses e zelar pela 
atualização permanente dos dados lançados.
Art. 5º Incumbe às Procuradorias Especializadas colaborar com o Centro de Estudos na atualiza-
ção e na alimentação do Banco de Teses, devendo ser formalmente designado pelos respectivos 
Procuradores-Chefes, servidores responsáveis por prestar tal apoio.
Parágrafo único. O Centro de Estudos deve elaborar manual de instruções para alimentação 
do Banco de Teses, visando orientar as Procuradorias Especializadas na colaboração para a 
manutenção do sistema.
Art. 6º Nas matérias cuja questão de direito seja reiterada, os Procuradores-Chefes e os 
Procuradores-Coordenadores devem estabelecer, no âmbito de suas respectivas competências, 
o direcionamento estratégico da atuação dos procuradores do Distrito Federal que lhes sejam 
subordinados, disponibilizando o conteúdo básico a ser utilizado.
Art. 7º Os procuradores do Distrito Federal devem acessar regularmente o Banco de Teses da 
Procuradoria Geral do Distrito Federal, a fim de verificar os conteúdos a serem utilizados no 
exercício de suas atividades.
Art. 8º O Banco de Teses é de acesso restrito aos servidores e procuradores lotados e em exercí-
cio na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio da intranet ou da internet, cujo acesso 
é controlado por login e senha.
Art. 9º Os Procuradores-Chefes e os Procuradores-Coordenadores devem, no prazo de 02 (dois) 
meses, contados da publicação da presente Portaria, revisar as informações lançadas no Banco 
de Teses referentes à respectiva Procuradoria Especializada.
Parágrafo único. A critério do Procurador-Chefe ou dos Procuradores-Coordenadores de cada 
Procuradoria Especializada, podem ser designados um ou mais Procuradores para o exercício 
da atribuição a que se refere o caput deste artigo, os quais podem ter a carga de distribuição 
reduzida durante o período de desempenho desta atividade.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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