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LEI Nº 4.749, DE 02 DE FEvEREIRO DE 2012
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Altera a Lei nº 3.033, de 18 de julho de 2002, que dispõe sobre o Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA-DF, e dá outras providências.
O GOvERNADOR DO DIStRItO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLA-
tIvA DO DIStRItO FEDERAL DECREtA E EU SANCIONO A SEGUINtE LEI :
Art. 1º Os arts. 2º e 4º da Lei nº 3.033, de 18 de julho de 2002, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 
Art. 2º O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA-DF, 
órgão deliberativo e controlador das ações da política de atendimento aos direitos da criança e 
do adolescente, fica vinculado à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, que pro-
porcionará os meios necessários ao seu funcionamento.
Art. 4º O CDCA-DF será composto por 30 (trinta) membros titulares e respectivos primeiro e 
segundo suplentes, assim especificados: 
I – 15 (quinze) representantes do Poder Executivo, sendo garantidas as representações nas 
seguintes áreas: 
a) direitos humanos; 
b) assistência social; 
c) educação; 
d) saúde; 
e) cultura;
f) esporte; 
g) juventude; 
h) infância e adolescência; 
i) governadoria; 
j) turismo; 
k) planejamento, orçamento e fazenda; 
l) articulação com o entorno; 
m) assistência judiciária; 
n) mercado de trabalho;
o) mulher;
II – 15 (quinze) representantes de organizações representativas da sociedade civil legalmente 
constituídas, cujas vagas são destinadas às seguintes categorias, sendo pelo menos uma vaga 
para cada uma delas: 
a) representantes de entidades com registro no CDCA-DF que atuem na área de atendimento 
direto à infância e adolescência no Distrito Federal há mais de um ano; 
b) representantes de entidades de classe que atuem na área da criança e do adolescente no 
Distrito Federal;
c) representantes de entidades de estudo, pesquisa e defesa de direitos que atuem no Distrito 
Federal há mais de um ano. 
Parágrafo único. Caberá ao Governador do Distrito Federal definir as Secretarias de Estado que 
representarão cada área de atuação das representações do Poder Executivo e, juntamente com 
os seus respectivos responsáveis, definir a indicação dos representantes, titulares e suplentes. 
Art. 2º A Lei nº 3.033, de 2002, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 4º-A e 11-A: 
Art. 4º-A. Será formado um comitê consultivo, com direito a voz no CDCA-DF, integrado por 
membros escolhidos em fórum específico, que representarão as crianças e os adolescentes, 
conforme regulamento aprovado pelo CDCA-DF. 
Art. 11-A. todos os conselheiros e principalmente os representantes das crianças e dos adoles-
centes terão faltas justificadas junto ao sistema de ensino público ou privado e junto a empresas 
ou órgãos nos quais desenvolvam atividades laborais, para fins de participação nas reuniões 
ordinárias, extraordinárias e em comissões temáticas, formações e conferências, mediante 
declaração emitida pelo CDCA-DF, devidamente assinada pelo presidente ou vice-presidente.
Art. 3º O CDCA-DF promoverá, em seu regimento interno, as alterações tratadas nesta Lei, bem 
como a complementação das vagas, no prazo de sessenta dias de sua publicação. 
§1º Para fins de ampliação da representação da sociedade civil no atual mandato, será conside-
rado o resultado da eleição já realizada, mantendo-se o mesmo critério da proporcionalidade 
adotado na última eleição. 
§2º Na ausência de candidatos eleitos dentro de uma categoria de entidades da sociedade civil, 
serão convocados os candidatos que obtiveram o maior número de votos, independentemente 
da categoria a que pertençam.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 02 de fevereiro de 2012
124º da República e 52º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

DECREtO Nº 33.518, DE 02 DE FEvEREIRO DE 2012.
Abre crédito suplementar, no valor de R$ 30.435.272,00 (trinta milhões, quatrocentos e trinta e 
cinco mil, duzentos e setenta e dois reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas 
no vigente orçamento.
O GOvERNADOR DO DIStRItO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, 
vII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 8º, I, “c”, da Lei nº 4.744, de 29 de 
dezembro de 2011, e com o art. 41, I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº 413.000.016/2012, DECREtA:

Art. 1º Fica aberto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal crédito suple-
mentar, no valor de R$ 30.435.272,00 (trinta milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos 
e setenta e dois reais), para atender à programação orçamentária indicada no anexo I.
Art. 2º O crédito suplementar de que trata o art. 1º será financiado, nos termos do art. 43, § 
1º, I, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo superávit financeiro apurado no balanço 
patrimonial do exercício anterior, proveniente de recursos das fontes 406 – Contribuição 
para o Plano de Seguridade Social do Servidor, 420 – Diretamente Arrecadados, 433 – Com-
pensação Previdenciária em Regime Geral e Próprios, 454 – Contribuição Previdenciária do 
Servidor da Câmara Legislativa, 455 – Contribuição Previdenciária do Servidor do tribunal 
de Contas, 466 – Contribuição Patronal Executivo para o RPPS e 467 – Remuneração de 
Depósitos Bancários do RPPS.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 02 de fevereiro de 2012.
124º da República e 52º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

ANEXO I

CRÉDItO SUPLEMENtAR - SUPERAvIt FINANCEIRO

SUPLEMENtAÇÃO

RECURSOS DE tODAS AS FONtES

R$ 1,00

ORÇAMENtO  SEGURIDADE SOCIAL

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO NAtUREZA FONtE DEtALHADO tOtALREG IDUSO

320203/32203 13203 INStItUtO DE 
PREvIDENCIA DOS 
SERvIDORES DO DIStRItO 
FEDERAL -  IPREv

30.435.272

09.272.0001.9004 ENCARGOS 
PREvIDENCIÁRIOS DO 
DIStRItO FEDERAL

Ref. 000410 9712 ENCARGOS 
PREvIDENCIÁRIOS DO 
DIStRItO FEDERAL-PAGtO 
INAtIvOS E PENSIONIStAS 
- FUNDO FINANCEIRO-
DIStRItO FEDERAL

99 31.90.01 406 11.054.7970

99 31.90.01 420 60

99 31.90.01 433 10.469.0000

99 31.90.01 454 1.782.0000

99 31.90.01 455 1.923.0000

99 31.90.01 466 170.5000

99 31.90.01 467 471.0000

99 31.90.03 406 1.950.1090

99 31.90.03 433 1.848.2460

99 31.90.03 454 314.4060

99 31.90.03 455 339.1690

99 31.90.03 466 30.0150

99 31.90.03 467 83.0240

30.435.272

tOtAL2012AC00017 30.435.272

DECREtO Nº 33.519, DE 02 DE FEvEREIRO DE 2012.
Abre crédito suplementar no valor de R$ 22.109.226,00 (vinte e dois milhões, cento e nove 
mil, duzentos e vinte e seis reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas 
no vigente orçamento.
O GOvERNADOR DO DIStRItO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
100, vII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 8º, I, “a” da Lei nº 4.744, de 
29 de dezembro de 2011, e com o art. 41, I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas 
pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta dos processos nºs 360.000.227/2012 
e 360.000.135/2012, DECREtA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal crédito suplementar no 
valor de R$ 22.109.226,00 (vinte e dois milhões, cento e nove mil, duzentos e vinte e seis reais), 
para atender às programações orçamentárias indicadas nos anexos III e Iv.
Art. 2º O crédito suplementar de que trata o art. 1º será financiado, nos termos do art. 43, § 1º, III, 
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação de dotações orçamentárias e da Reserva 
de Contingência constantes dos anexos I e II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 02 de fevereiro de 2012.
124º da República e 52º de Brasília

AGNELO QUEIROZ

harrisandra.siqueira
Realce


