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PORTARIA Nº 98, DE 2 DE MAIO DE 2012.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FE-
DERAL, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 211 e 217, parágrafo 
único da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011; incisos VIII e XL do 
Artigo 100 do Decreto nº 27.784/2007, e Considerando que, de acordo com o exposto 
pelo Presidente da Comissão designada pela Portaria nº 62, de 12 de março de 2012, 
publicada no DODF nº 52, de 14 de março de 2012, não foi possível concluir os seus 
trabalhos no prazo legal, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 13 de maio de 2012, o prazo para a con-
clusão dos trabalhos da mencionada Comissão, a fim de dar continuidade à apuração dos fatos 
relacionados no processo 055.008710/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ALVES BEZERRA

PORTARIA Nº 99, DE 2 DE MAIO DE 2012.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, 
no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 211 e 217, parágrafo único da Lei Com-
plementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011; incisos VIII e XL do Artigo 100 do Decreto nº 
27.784/2007, e Considerando que, de acordo com o exposto pelo Presidente da Comissão de-
signada pela Portaria nº 63, de 12 de março de 2012, publicada no DODF nº 52, de 14 de março 
de 2012, não foi possível concluir os seus trabalhos no prazo legal, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 13 de maio de 2012, o prazo para a con-
clusão dos trabalhos da mencionada Comissão, a fim de dar continuidade à apuração dos fatos 
relacionados no processo 055.008709/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ALVES BEZERRA

PORTARIA Nº 100, DE 2 DE MAIO DE 2012.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FE-
DERAL, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 211 e 217, parágrafo 
único da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011; incisos VIII e XL do 
Artigo 100 do Decreto nº 27.784/2007, e Considerando que, de acordo com o exposto 
pelo Presidente da Comissão designada pela Portaria nº 64, de 12 de março de 2012, 
publicada no DODF nº 52, de 14 de março de 2012, não foi possível concluir os seus 
trabalhos no prazo legal, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 13 de maio de 2012, o prazo para a con-
clusão dos trabalhos da mencionada Comissão, a fim de dar continuidade à apuração dos fatos 
relacionados no processo 055.008708/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 JOSÉ ALVES BEZERRA

PORTARIA Nº 101, DE 2 DE MAIO DE 2012.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, 
no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 211 e 217, parágrafo único da Lei Com-
plementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011; incisos VIII e XL do Artigo 100 do Decreto nº 
27.784/2007, e Considerando que, de acordo com o exposto pelo Presidente da Comissão de-
signada pela Portaria nº 65, de 12 de março de 2012, publicada no DODF nº 52, de 14 de março 
de 2012, não foi possível concluir os seus trabalhos no prazo legal, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 13 de maio de 2012, o prazo para a con-
clusão dos trabalhos da mencionada Comissão, a fim de dar continuidade à apuração dos fatos 
relacionados no processo 055.008706/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ALVES BEZERRA

 PORTARIA Nº 102, DE 2 DE MAIO DE 2012.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, 
no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 211 e 217, parágrafo único da Lei Com-
plementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011; incisos VIII e XL do Artigo 100 do Decreto nº 
27.784/2007, e Considerando que, de acordo com o exposto pelo Presidente da Comissão de-
signada pela Portaria nº 66, de 12 de março de 2012, publicada no DODF nº 52, de 14 de março 
de 2012, não foi possível concluir os seus trabalhos no prazo legal, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 13 de maio de 2012, o prazo para a con-
clusão dos trabalhos da mencionada Comissão, a fim de dar continuidade à apuração dos fatos 
relacionados no processo 055.008704/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ALVES BEZERRA

 PORTARIA Nº 103, DE 2 DE MAIO DE 2012.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, 
no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 211 e 217, parágrafo único da Lei Com-
plementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011; incisos VIII e XL do Artigo 100 do Decreto nº 
27.784/2007, e Considerando que, de acordo com o exposto pelo Presidente da Comissão de-
signada pela Portaria nº 67, de 12 de março de 2012, publicada no DODF nº 52, de 14 de março 
de 2012, não foi possível concluir os seus trabalhos no prazo legal, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 13 de maio de 2012, o prazo para a con-
clusão dos trabalhos da mencionada Comissão, a fim de dar continuidade à apuração dos fatos 
relacionados no processo 055.008705/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ALVES BEZERRA

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO,  
REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO N° 45, DE 3 DE MAIO DE 2012.
O CHEFE DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ES-
TADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais que lhes são conferidas 
e com base no disposto no Decreto n° 16.109, 1º de dezembro de 1994, que disciplina a 
administração e o controle dos bens patrimoniais e dá outras providências, RESOLVE:
Art. 1° Delegar competência ao Chefe do Núcleo de Patrimônio da Gerência de Mate-
rial e Patrimônio da Diretoria de Apoio Operacional da UAG/SEDHAB, para a prática 
de atos administrativos relativos à administração, acompanhamento e controle dos 
bens patrimoniais de propriedade do Distrito Federal, sob a responsabilidade desta 
Unidade Administrativa, notadamente quanto aos bens registrados no código central: 
52 da SEDHAB no SISGEPAT, na forma do disposto no Decreto n° 16.109, de 1º de 
dezembro de 1994. 
Art. 2° Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

TIAGO RODRIGO GONÇALVES

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 105, DE 26 DE ABRIL DE 2012.
Dispõe sobre a composição das Comissões Temáticas do Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF e calendário das reuniões ordinárias das 
Comissões Temáticas, da Diretoria Executiva e do Plenário para o ano de 2012.
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, órgão autônomo, paritário, 
deliberativo e controlador das ações de atendimento aos direitos da criança e do adoles-
cente do Distrito Federal, criado por força da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA), regido pela Lei Distrital n. 3.033/2002, e vinculado administrativa-
mente à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, 
por deliberação da 219ª Reunião Plenária Ordinária, de 18 de abril de 2012, no uso de 
suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a composição das Comissões Temáticas e representações em demais 
espaços de atuação do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito 
Federal - CDCA/DF, para o ano de 2012, nos seguintes termos:
I - Comissão de Formação e Mobilização:
a) Instituto SABIN - Coordenação;
b) Secretaria de Estado de Educação;
c) Secretaria de Estado da Mulher;
d) Secretaria de Estado da Cultura;
e) Obras Assistenciais São Sebastião/OASAS;
f) Associação dos Conselheiros Tutelares.
II - Comissão de Políticas Públicas:
a) Centro Salesiano do Menor/ CESAM – Coordenação;
b) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda/SEDEST;
c) Secretaria de Estado de Educação;
d) Secretaria de Estado de Turismo;
e) Aldeias Infantis SOS Brasil;
f) Associação de Voluntários Pró-Vida Estruturada/VIVER.
III - Comissão de Legislação:
a) Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - Coordenação;
b) Centro de Assistência Jurídica do Distrito Federal/CEAJUR;
c) Secretaria de Estado do Entorno;
d) Ordem dos Advogados do Brasil/OAB-DF;
e) Centro de Ensino e Reabilitação/CER;
f) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal/APAE-DF.
IV- Comissão de Finanças, Orçamento e Fundo:
a) Secretaria de Estado de Governo – Coordenação;
b) Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento/SEPLAN;
c) Secretaria de Estado da Criança;
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d) Associação Brasileira de Odontologia/ABO;
e) União Brasileira de Educação e Ensino/UBEE;
f) Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do 
Distrito Federal/SINTBREF.
V- Comissão de Conselhos Tutelares:
a) Coordenadoria da Juventude – Coordenação;
b) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda/SEDEST;
c) Secretaria de Estado da Criança;
d) União Norte Brasileira de Educação e Cultura/UNBEC;
e) Associação dos Conselheiros Tutelares;
f) Associação Amigos dos Autistas/AMA-DF.
VI- Comissão de Medidas Socioeducativas:
a) Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF/SINDSASC - Co-
ordenação.
b) Secretaria de Estado da Saúde;
c) Secretaria de Estado do Trabalho;
d) Secretaria de Estado do Esporte;
e) Associação Brasileira de Odontologia/ABO;
f) Aldeias Infantis SOS Brasil;
VII - Comissão Organizadora da Organizadora da 8ª Conferência Distrital dos Direitos 
da Criança e do Adolescente:
a) Secretaria de Estado da Criança;
b) Secretaria de Estado de Educação;
c) Secretaria de Estado do Entorno;
d) Secretaria de Estado de Saúde;
e) Centro Salesiano do Menor/CESAM;
f) Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do 
Distrito Federal/SINTBREF;
g) União Norte Brasileira de Educação e Cultura/UNBEC;
h) Thalita de Oliveira Silva (adolescente);
i) Carlos Vinícius da Silva Mendes (adolescente);
j) Aghata da Silva Sales (adolescente).
VIII - Fórum do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI:
a) União Brasileira de Educação e Ensino/UBEE;
b) Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania/SEJUS.
IX - Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil/CEPETI:
a) Centro de Ensino e Reabilitação/CER;
b) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda/ SEDEST.
X - Grupo de Trabalho Acolhimento e Convivência Familiar:
a) Aldeias Infantis SOS Brasil;
b) Secretaria de Estado da Mulher.
XI - Fórum do Orçamento da Criança e do Adolescente/OCA
a) Associação dos Conselheiros Tutelares;
b) Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento/SEPLAN.
XII - Relatório do Orçamento da Criança e do Adolescente/OCA:
a) Secretaria de Estado de Governo.
XIII - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte/PPCAAM:
a) Associação de Voluntários Pró-Vida Estruturada/VIVER;
b) Centro de Assistência Jurídica do Distrito Federal/CEAJUR.
XIV - Comissão de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes do Distrito Federal/CEVESCA
a) Secretaria de Estado de Turismo;
b) Instituto SABIN.
XV- Comissão Intersetorial Permanente de Acompanhamento do Sistema de Atendimento 
Socioeducativo do Distrito Federal:
a) Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF/SINDSASC;
b) Secretaria de Estado do Esporte.
XVI - Plano Operativo Estadual de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito 
com a Lei, em regime de internação e internação provisória – POE:
a) União Norte Brasileira de Educação e Cultura/UNBEC;
b) Secretaria de Estado da Saúde.
XVII - Fórum Aprendizagem:
a) Centro Salesiano do Menor/CESAM;
b) Secretaria de Estado do Trabalho.
XVIII - Comissão de Ética do Conselho Tutelar:
a) Ordem dos Advogados do Brasil/OAB-DF.
Art. 2º As reuniões ordinárias das Comissões Temáticas do CDCA/DF serão realizadas 
mensalmente no mesmo dia, concomitantemente, nas seguintes datas: 07/05; 04/06; 02/07; 
06/08; 03/09; 08/10; 05/11; 03/12.
Art. 3º A agenda das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, composta pelo presiden-
te, vice-presidente e coordenadores das comissões temáticas do CDCA/DF, fica assim 
estabelecida: 22/05; 19/06; 17/07; 21/08; 25/09; 23/10; 20/11; 11/12.

Art. 4º A agenda das reuniões ordinárias do Plenário fica, assim, estabelecida: 24/05; 
21/06; 19/07; 23/08; 27/09; 25/10; 22/11; 13/12.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Presidente em exercício do CDCA/DF

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 106, DE 26 DE ABRIL DE 2012.
Dispõe sobre nova prorrogação do prazo estabelecido pelo artigo 67 do Regimento Interno 
do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, 
para as entidades registradas apresentarem os seus relatórios anuais de 2012.
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, órgão autônomo, paritário, 
deliberativo e controlador das ações de atendimento aos direitos da criança e do adoles-
cente do Distrito Federal, criado por força da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA), regido pela Lei Distrital n. 3.033/2002, e vinculado administrativa-
mente à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, 
por deliberação da 219ª Reunião Plenária Ordinária, de 18 de abril de 2012, no uso de 
suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, até o dia 30 de junho de 2012, o prazo previsto pelo artigo 67 da Re-
solução nº 40/2009 – Regimento Interno do CDCA/DF, para as entidades com registro 
válido apresentarem os seus relatórios anuais de suas atividades.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Presidente em exercício do CDCA/DF

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 107, DE 26 DE ABRIL DE 2012.
Determina à CONATA que defina as áreas de atuação dos novos Conselhos Tutelares.
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, órgão autônomo, paritário, 
deliberativo e controlador das ações de atendimento aos direitos da criança e do adoles-
cente do Distrito Federal, criado por força da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA), regido pela Lei Distrital n. 3.033/2002, e vinculado administrativa-
mente à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, 
por deliberação da 219ª Reunião Plenária Ordinária, de 18 de abril de 2012, no uso de 
suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º Determinar à COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO DOS CONSELHOS 
TUTELARES – CONATA, antiga Coordenação de Apoio Técnico aos Conselhos Tutelares 
– CATA, que defina as áreas de atuação dos novos Conselhos Tutelares em conformidade 
com a exigência expressa no § 1º do art. 3º da Lei n. 4.451, de 23 de dezembro de 2009, 
que “Dispõe sobre a organização e o funcionamento dos Conselhos Tutelares no Distrito 
Federal e dá outras providências”.
Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Presidente em exercício do CDCA/DF

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 108, DE 26 DE ABRIL DE 2012.
Determina ao Poder Executivo a criação de novos Conselhos Tutelares.
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, órgão autônomo, paritário, 
deliberativo e controlador das ações de atendimento aos direitos da criança e do adoles-
cente do Distrito Federal, criado por força da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA), regido pela Lei Distrital n. 3.033/2002, e vinculado administrativa-
mente à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, 
por deliberação da 219ª Reunião Plenária Ordinária, de 18 de abril de 2012, no uso de 
suas atribuições, e CONSIDERANDO que na Constituição Federal e na Lei Orgânica do 
Distrito Federal promulgada em 8 de junho de 1993 preconizam-se os princípios cons-
titucionais da proteção integral e do interesse superior da criança, consubstanciados no 
mandamento segundo o qual “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (CF, art. 
227 – «jovem», acresc. pela Emenda Constitucional 65, de 13 jul. 2010; LODF, art. 267);
CONSIDERANDO que, nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica 
do Distrito Federal, no atendimento – e, portanto, na garantia – dos direitos da criança 
e do adolescente, as ações governamentais serão organizadas com base nas diretrizes de 
descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual 
e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social, e de participação 
da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis (CF, arts. 227 e § 7º e 204 e incs. I e II; LODF, arts. 
3º, 5º, 268 e 269), o que fundamenta a existência obrigatória dos Conselhos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente como instâncias deliberativas e dos Conselhos Tutelares como 
órgãos que devem zelar pelos direitos da criança e do adolescente em cada comunidade;

cybelly.reis
Marcador de texto



PÁGINA   14 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 87 sexta-feira, 4 de maio de 2012

CONSIDERANDO que na Lei distrital 3.033, de 18 de julho de 2002, dispõe-se que o 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA-DF – é 
“órgão deliberativo e controlador das ações da política de atendimento aos direitos da 
criança e do adolescente” (art. 2°), e lhe confere, entre outras, competência para: (1) 
“formular a política de proteção dos direitos da criança e do adolescente e definir suas 
prioridades”; (2) “controlar e acompanhar as ações governamentais e não-governamentais 
na execução da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente”; (3) 
“assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária, no que se refere à 
destinação de recursos públicos para as áreas relacionadas com a política de atendimento 
aos direitos da criança e do
adolescente”; (4) “promover, apoiar e incentivar a realização de estudos, pesquisas e even-
tos sobre a política e as ações de atendimento dos direitos da criança e do adolescente”; e 
(5) “avaliar a política e as ações de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 
no âmbito do Distrito Federal” (art. 13 e incs. I, II, IV, VIII e IX);
CONSIDERANDO que na ação civil pública 2008.01.3.010679-6 em decisão interlocutória, 
de 15 de abril de 2009, o Juiz RENATO RODOVALHO SCUSSEL da 1ª Vara da Infância 
e da Juventude do Distrito Federal antecipou os efeitos da tutela jurisdicional impondo ao 
Distrito Federal a obrigação de fazer de implementar e garantir o funcionamento adequado 
de mais 23 Conselhos Tutelares, completando a razão de um para cada Região Adminis-
trativa, o que deverá ser feito juntamente com cada um dos respectivos Administradores 
Regionais, assim como aquelas que venham a ser criadas, e contemplando as Regiões 
Administrativas de Brasília, Ceilândia, Planaltina e Taguatinga com dois Conselhos 
Tutelares e fixou multa pessoal ao Governador do Distrito Federal e aos Secretários de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e de Planejamento, Orçamento e Admi-
nistração, e que mencionada decisão foi mantida por acórdãos do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT – tomada nos autos de agravo de instrumento 
2009.00.2.06335-5 (Primeira Turma Cível, Desembargador FLAVIO ROSTIROLA, julg. 
2 set. 2009, Dje 5 out. 2009, p. 59) e do Supremo Tribunal Federal – STF – tomada nos 
autos de suspensão de tutela antecipada 405 e
respectivo agravo regimental (Presidente, Ministro CEZAR PELUSO, julg. 1° junho 2010; 
DJe 8 junho 2010; Plenário, julg. 3 nov. 201, DJe 1º dez. 2010);
CONSIDERANDO as disposições da Resolução 139, de 17 de março de 2010, contidas 
no art. 3º que “Em cada Município e no Distrito Federal haverá, no mínimo, um Conselho 
Tutelar como órgão da administração pública local. § 1º Para assegurar a equidade de 
acesso, caberá aos Municípios e ao Distrito Federal criar e manter Conselhos Tutelares, 
observada, preferencialmente, a proporção mínima de um Conselho para cada cem mil 
habitantes. § 2º Quando houver mais de um Conselho Tutelar em um Município, caberá 
a este distribuí-los conforme a configuração geográfica e administrativa da localidade, a 
população de crianças e adolescentes e a incidência de violações a seus direitos, assim como 
os indicadores sociais.§ 3º Cabe à legislação local a definição da área de atuação de cada 
Conselho Tutelar, devendo ser, preferencialmente, criado um Conselho Tutelar para cada 
região, circunscrição administrativa ou microrregião, observados os parâmetros indicados 
no § 1º e no § 2º.”; bem como o teor da Resolução Normativa 36 do CDCA-DF, garantindo 
a estrutura de funcionamento e capacitação de seus membros, além da devida dotação e 
execução orçamentária, assim como de responsabilizar política e administrativamente os 
gestores pela não execução das Políticas Públicas destinadas às crianças e adolescentes, 
bem como as resoluções dos Conselhos, conforme publicadas pela Resolução ordinária 46, 

SECRETARIA DE ESTADO DA MICRO E PEQUENA  
EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA

PORTARIA DE 19 DE ABRIL DE 2012.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto na Decisão 
nº 3.521/2009 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, RESOLVE: PUBLICAR o Quadro de Composição de Preenchimento de Cargos/Empregos em Comissão e de Função Gratificada. Dados 
extraídos do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos-SIGRH – relativo ao mês de março de 2012.
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ÓRGÃO SERVIDOR DO QUADRO DA 
UNIDADE

REQUISITADO DE ÓRGÃO/
ENTIDADE DO GDF SEM VÍNCULO COM O GDF CEDIDOS

  

K - Total

L - Total 
de Ocu-

pantes de 
Cargo em 
Comissão

M - % de 
Cargos em 
Comissão 
Ocupados 
por Servi-
dores Sem 

vínculo 
Com o 
GDF

N - % de 
Servidores 
sem Vín-
culo com 

o GDF em 
Relação 
ao TotalSM

PE
S A – sem 

Cargo em 
Comissão

B - com 
Cargo em 
Comissão

C - com 
Função 

Gratificada

D - Sem 
Cargo em 
Comissão

E - com 
Cargo em 
Comissão

F - com 
Função 

Gratificada 
(GFM)

G - Re-
quisitado 
Fora do 

GDF sem 
Comissão

H - Re-
quisitado 
Fora do 

GDF com 
Cargo em 
Comissão

H1 - 
Servidor 
sem vín-
culo com 
GDF com 
Cargo em 
Comissão

 I - Para 
Órgão 

ou Enti-
dade do 

GDF

J - Para 
Órgão 

ou 
Entidade 
fora do 
GDF

01 02 00 00 02 00 00 00 71 01 00 77 76 93,42% 93.42%
RAAD MTANIOS MASSOUH

de 16 de setembro de 2009 (DODF 188, de 28 set. 2009, pp. 10-13), além da Resolução 
Normativa 41, de 10 de novembro de 2009, alterada pela Resolução Normativa 42, de 18 
de novembro de 2009, segundo a qual o Distrito Federal possui 33 Conselhos Tutelares 
(art. 1º); “Art. 4º O Distrito Federal garantirá o funcionamento adequado e a intersetoria-
lidade do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com as seguintes 
ações: I – promoção de formação continuada nos termos do disposto na Resolução 112, 
de 27 de março de 2006, do Conanda, com a participação de todos os atores, por meio de 
cada uma das Secretarias de Estado com representação no CDCADF; II – promoção de 
divulgação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente com vistas 
ao cumprimento do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente no que concerne à 
diretriz de mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos 
segmentos da sociedade. § 1º Excepcionalmente, no exercício de 2009, os novos Conse-
lhos Tutelares poderão funcionar em espaços da Administração Regional ou Secretarias 
de Estado do Distrito Federal. 2º A Administração Regional da localidade onde estiver 
instalado, juntamente com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
do Distrito Federal, possui dever legal de manutenção e conservação da sede do Conselho 
Tutelar, sem prejuízo dos espaços já utilizados pelos atuais Conselhos Tutelares”; “Art. 
4ºA. O CDCA-DF determinará o número ideal, a localização e o prazo de instalação de 
cada Conselho Tutelar além dos 33 previstos no artigo 1º desta Resolução e elaborará 
minuta de projeto de lei que, após as devidas adequações pelo Poder Executivo no que 
se refere às leis orçamentárias, será encaminhado à Câmara Legislativa pelo Governador 
do Distrito Federal em regime de urgência para contemplar a criação de Conselhos Tu-
telares, cargos efetivos de Conselheiros Tutelares e cargos permanentes necessários para 
implementação da estrutura administrativa de apoio aos Conselheiros Tutelares, além da 
mudança de nível remuneratório do cargo de Conselheiro Tutelar, em harmonia com o 
Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal de Iniciativa Popular, apresentado 
em 25 de junho de 2009”; “Art. 4ºB. Os investimentos necessários à implementação das 
ações decorrentes desta Resolução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias 
alocadas na Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito 
Federal e nas demais Secretarias de Estado do Distrito Federal que tenham responsabilidade 
por qualquer ação relacionada, assim como nas entidades da Administração Indireta e da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, devendo a Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão do Distrito Federal proceder aos ajustes que se fizerem necessários, especial-
mente no que diz respeito à adequação das ações ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual” (DODF 219, de 13 nov. de 2009, pp. 38-42; 
DODF 228, de 26 nov. 2009, p. 16);
RESOLVE:
Art. 1º Determinar ao Poder Executivo a criação de novos Conselhos Tutelares, de modo 
que cada Região Administrativa do Distrito Federal tenha pelo menos um Conselho e que 
os demais a serem criados obedeçam a proporção mínima de um Conselho para cada cem 
mil habitantes de acordo com a recomendação prevista no § 1º do art. 3º da Resolução 
n°139, de 17 de março de 2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente - CONANDA.
Art.2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Presidente em exercício do CDCA/DF
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