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SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE
CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 77, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016.
Dispõe sobre a criação do selo Tributo à Infância - Rede de Proteção e Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Distrito Federal-FDCA/DF, para pessoas jurídicas e físicas que destinem parte de seus
impostos para ações que beneficiem crianças e adolescentes.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO
FEDERAL - CDCA-DF criado por força da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA), regido pela Lei Distrital nº 3.033/2002, órgão deliberativo da política de
promoção dos direitos da criança e do adolescente, controlador das ações de implementação
dessa política e responsável por fixar critérios de utilização e planos de aplicação do Fundo
dos Direitos da Criança e do Adolescente-FDCA/DF e ainda,
CONSIDERANDO que as fontes de receita do FDCA, previstas no art. 260 do ECA, podem
advir das chamadas "doações subsidiadas" de pessoas físicas ou jurídicas que poderão ser
deduzidas do imposto de renda dos doadores até o limite legal de "1% (um por cento) do
imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real; e 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na
Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no art. 22 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997." (LEI 8069/90, Art. 260, I e II),
CONSIDERANDO que o poder público é o responsável por garantir e manter a política de
atendimento a crianças e adolescentes, além disso, a capitalização do fundo permite a
complementação e/ou ampliação dos programas, serviços e metas por meio das instituições
da sociedade civil, ou pelo próprio Estado, servindo assim para a melhoria da estrutura de
atendimento existente na área da infância e adolescência;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Selo Tributo à Infância - Rede de Proteção e Promoção dos Direitos da
Criança, a ser conferido à pessoa física ou jurídica que contribua para o Fundo dos Direitos
da Criança e do Adolescente do Distrito Federal- FDCA/DF.
Art. 2º Para obtenção do selo, a Pessoa Física deverá cumprir os seguintes requisitos:
I- preencher Ficha Cadastral disponível no site www.conselho.crianca.df.gov.br que deverá
ser entregue ao CDCA/DF;
II - apresentar certidão negativa nas esferas cível e criminal das Justiças Federal e do Distrito
Federal retiradas nos endereços: http://portal.trf1.jus.br/sjdf/ e http://www.tjdft.jus.br/ respectivamente;
III- Ter contribuído para o FDCA/DF nos últimos dois anos.
Art. 3º Para obtenção do selo, a Pessoa Jurídica deverá atender os seguintes requisitos:
I - Preencher Ficha Cadastral disponível no site www.conselho.crianca.df.gov.br que deverá
ser entregue ao CDCA/DF;
II - estar funcionando com regularidade, respeitando os direitos das Crianças e Adolescentes
dispostos no ECA e legislações correlatas;
III- não ter em seus antecedentes a exploração de mão de obra infantil e não permiti-la em
sua cadeia produtiva;
IV - não realizar o incentivo ao consumo de álcool e/o outras drogas além da utilização de
brinquedos ou outros itens inadequados para o consumo de crianças e adolescentes como
armas e explosivos, dentre outros,
V - ter em seus quadros adolescentes desenvolvendo atividade como aprendiz, promovendo
a formação profissional e acesso ao emprego protegido para eles, conforme legislação
específica;
VI- Apresentar declaração da Delegacia Regional do Trabalho - Ministério do Trabalho e
Emprego, informando que a empresa não recebeu autuação no último ano por exploração do
trabalho infantil;
VII- Ter contribuído para o FDCA/DF nos últimos dois anos.
Art. 4º Não poderão aderir ao selo.
I - As empresas e os órgãos representativos ligados ao setor fumageiro, os fabricantes ou
comerciantes de armas de fogo e demais produtos inadequados à formação integral das
crianças e adolescentes.
II - Os órgãos públicos vinculados aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, agências
controladoras, fundações, institutos e órgãos da administração direta.
III - As empresas fabricantes de bebidas podem recebê-lo, porém não podem utilizar o selo
em embalagens, materiais ou propagandas de bebidas alcoólicas, ficando o uso restrito às
bebidas não alcoólicas.
Art. 5º O selo poderá ser utilizado nos matérias de divulgação e embalagens da empresa,
como placas, luminosos, site, sacolas, adesivos, etiquetas e anúncios, produtos, entre outros,
de acordo com o manual de aplicação do selo.
Art. 6º O selo será confeccionado em forma de diploma, constando o nome da pessoa
jurídica ou física, o número desta resolução e o ano da concessão.
Art. 7º O prazo de validade do Selo é de 1 (um) ano.
Art. 8° O Selo será concedido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente
CDCA/DF e Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do
Distrito Federal.
Art. 9º Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.
FÁBIO FELIX
Presidente do CDCA/DF

Nº 199, quinta-feira, 20 de outubro de 2016

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
PORTARIA Nº 181, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, considerando o que dispõe o artigo 217, parágrafo único, da Lei Complementar - LC nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão
de Processo Disciplinar, instaurada pela Portaria nº 144, de 19 de agosto de 2016, publicada
no DODF nº 158, de 22 de agosto de 2016, página 32, destinada a apurar os fatos constantes
dos autos do processo nº 417.000.233/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 22 de outubro de 2016.
AURÉLIO ARAÚJO

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 281, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.
Dispõe sobre a atuação dos procuradores do Distrito Federal designados, na forma da
Portaria nº 102, de 18 de junho de 2014, para terem exercício junto ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal e dá outras providências.
A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da competência que
lhe confere o artigo 6º, incisos V e XXXV, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho de
2001, RESOLVE:
Art. 1º Os procuradores designados para representar a Fazenda Pública do Distrito Federal no
âmbito do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal, na forma da
Portaria nº 102, de 18 de junho de 2014, poderão realizar manifestação técnica, de forma
oral, nas sessões de julgamento relativas a processos administrativos que envolvam créditos
tributários no valor histórico de constituição de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem
como nos feitos que sejam enquadrados na remessa de ofício disposta no art. 52, da Lei nº
4.567, de 09 de maio de 2011.
Art. 2º Os procuradores designados para representar a Fazenda Pública do Distrito Federal no
âmbito do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal deverão comunicar ao Procurador-Coordenador de Execuções Fiscais da Procuradoria Fiscal as situações que se enquadrarem no art. 2º, da Lei nº 8.397, de 06 de janeiro de 1992, remetendo
os documentos necessários para fins de estudo sobre o cabimento de medida cautelar
fiscal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
PAOLA AIRES CORRÊA LIMA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DAS SESSÕES
EXTRATO DE PAUTA Nº 77/2016, SESSÕES PLENÁRIAS
DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016(*)
Processos ordenados, sequencialmente, por tipo de sessão, Relator, assunto e interessado.
Sessão Ordinária Nº 4909
CONSELHEIRA ANILCÉIA LUZIA MACHADO: 1) 9546/2008, Tomada de Contas Especial, SEL; 2) 29674/2016-e, Reforma (Militar), SIRAC; 3) 30133/2016-e, Aposentadoria,
SIRAC;
CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA: 1) 4805/1993, Pensão Civil, Manoel
Ferraz de Oliveira; 2) 4102/2008, Auditoria Realizada por Outros Órgãos, Secretaria de
Saúde; 3) 29951/2012, Tomada de Contas Especial, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal; 4) 28712/2013, Tomada de Contas Especial, Polícia Militar do Distrito Federal; 5)
15142/2016-e, Pensão Militar, SIRAC;
CONSELHEIRO JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS: 1) 6260/2006, Tomada de Contas
Especial, SEL; 2) 26850/2006, Contrato, Convênios e outros ajustes, 3ª ICE- Divisão de
Auditoria; 3) 22294/2011, Tomada de Contas Especial, Secretaria de Saúde; 4) 16884/2012,
Tomada de Contas Especial, SEDEST; 5) 17279/2012, Tomada de Contas Especial, Adm.
Regional do Recanto das Emas; 6) 26922/2013, Pensão Civil, Maria de Fátima Dias Morais;
7) 3788/2014, Aposentadoria, João Expedito Caetano Correa; 8) 24940/2014, Tomadas e
Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias, PRO-GESTÃO; 9) 26080/2014, Dispensa /
Inexigibilidade de Licitação / Adesão, DIACOMP1; 10) 29950/2014, Tomada de Contas
Especial, SES DF; 11) 14052/2015-e, Representação, GPMF; 12) 17641/2016-e, Admissão
de Pessoal, Sec. de Estado de Saúde - SES;
(*) Elaborado conforme o art 1º da Res. nº 161, de 09/12/2003

