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FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

PORTARIA CONJUNTA N° 06, DE 06 DE AGOSTO DE 2012.
OS TITULARES DOS ÓRGÃOS CEDENTE E FAVORECIDO, no uso de suas atribuições 
regimentais e, ainda, de acordo com disposto no Decreto nº 17.698, de 23 de setembro de 1996, 
c/c o artigo 19, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, RESOLVEM: 
Art. 1º Descentralizar o Crédito Orçamentário na forma que especifica: 
DE: UO: 21.207  – FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
       UG:150.204 – FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
PARA: UO: 11112 -  ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ. 
           UG: 190112 – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ
Programa de Trabalho: 18.542.6210.4094.2250 – Apoio à Expansão do Projeto Zoo Vai à 
Escola.  Jardim Zoológico – Candangolândia. Natureza de Despesa: 33.90.39. Fonte: 100. 
Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais).
Objeto: Implantação de Projeto Piloto para execução de ações de educação ambiental 
nos Estabelecimentos de Ensino da Regional do Guará em parceria com a Fundação 
Jardim Zoológico de Brasília.
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ BELARMINO DA GAMA FILHO
Diretor-Presidente da Fundação Jardim Zoo-

lógico de Brasília
U. O Cedente 

        CARLOS NOGUEIRA DA COSTA      
         Administrador Regional do Guará                                                      

 U. O. Favorecida

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 109, DE 6 DE AGOSTO DE 2012.
Altera a Resolução Ordinária nº 105, que define a composição das Comissões Temáticas do 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF e calen-
dário das reuniões ordinárias das Comissões Temáticas, da Diretoria Executiva e do Plenário 
para o ano de 2012.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DO DISTRITO FEDERAL, órgão autônomo, paritário, deliberativo e controlador das ações 
de atendimento aos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, criado por força 
da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), regido pela Lei Distrital nº 
3.033/2002, e vinculado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança do Distrito 
Federal, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º A Resolução Ordinária nº 105, de 26 de abril de 2012, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
Art. 1º..........
I –..........
 e) União Norte Brasileira de Educação e Cultura/UNBEC;
IV – ..........
d) Obras Assistenciais São Sebastião/OASAS
V –.......... 
c) Secretaria de Estado de Entorno 
d) Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do 
Distrito Federal/SINTBREF;
e) Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal/SINDSASC;
VIII - ..........
b) Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal/SINDSASC;
c) Centro de Ensino e Reabilitação/CER.
Art. 2º Esta Resolução Ordinária entra em vigor na data de sua publicação.

REJANE PITANGA

RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 61, DE 1º DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre as normas de funcionamento do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Distrito Federal – FDCA/DF e dá outras providências.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DO DISTRITO FEDERAL, órgão autônomo, paritário, deliberativo e controlador das ações 
de atendimento aos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, criado por 
força da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), regido pela Lei 
Distrital n°. 3.033/2002, e vinculado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança 
do Distrito Federal, por deliberação da 222ª Reunião Plenária Ordinária, de 26 de julho 
de 2012, no uso de suas atribuições,
Considerando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 30 de dezembro de 1998 e alterações 
posteriores, na Lei n° 3.033, de 18 de julho de 2002 e alterações posteriores, na Resolução 
Conanda n° 137, de 21 de janeiro de 2010 e, cumprindo o estabelecido nos artigos 227, 
caput e § 7º, e 204 da Constituição Federal e nos artigos 4°, alínea “d”; 88, incisos II e IV; 
260 a 261, do Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei Federal n° 8.069, 
de 13 de julho de 1990, com alterações introduzidas pela Lei nº 12.594, de 18 de janeiro 
de 2012, RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O FDCA/DF, instituído pela Lei Complementar nº 151, de 30 de dezembro de 1998 
e alterações posteriores, tem suas normas de funcionamento estabelecidas nesta Resolução.
Parágrafo único. Na execução financeira e orçamentária do FDCA/DF serão observadas as 
disposições legais aplicáveis aos fundos públicos de que trata o art. 71, da Lei nº 4.230, de 17 
de março de 1964, sem prejuízo do efetivo e integral respeito às normas e princípios relativos 
à administração dos recursos públicos.
Art. 2° O CDCA/DF é responsável por gerir o FDCA/DF, definindo a política de captação, 
administração e aplicação dos seus recursos financeiros, conforme disposto em lei, em con-
sonância com a diretriz da política de atendimento, prevista no inciso IV, do art. 88, do ECA.
Art. 3° O FDCA/DF tem por objetivo prover recursos financeiros e meios capazes de garantir, de 
forma ágil, o financiamento dos programas, projetos e serviços voltados para a política de promoção, 
proteção, garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito do Distrito Federal.
Art. 4° O FDCA/DF, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com registro de 
matriz, na forma prevista em regulamentação da Receita Federal sobre os Fundos Especiais, 
não possui personalidade jurídica própria.
Art. 5º No financiamento de programas com recursos do FDCA/DF, dar-se-á prioridade, sem 
prejuízo de outras, às ações que visem:
I - ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, 
na forma do disposto no art. 227, § 3°, VI da Constituição Federal e no art. 260, § 2o do ECA, 
observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção, Defesa e Garantia dos 
Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;
II - à implantação e desenvolvimento de ações, programas, projetos e serviços para crianças 
e adolescentes com direitos ameaçados ou violados;
III - ao desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores da política de 
promoção, proteção, defesa, garantia e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 
por tempo determinado, não excedendo a 3 (três) anos;
IV- à programas e projetos de pesquisa, estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de in-
formações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa 
e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
V - à programas e projetos de capacitação e de formação profissional continuada dos operadores 
do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
VI - ao desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, 
publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente; 
VII - ao desenvolvimento de programas de atendimento para a execução de medidas socioe-
ducativas e aplicação de medidas de proteção.
Art. 6º São receitas do FDCA/DF:
I - dotações orçamentárias da União e do Distrito Federal;
II - transferências intergovernamentais;
III - transferências de outros fundos;
IV - transferências de recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente;
V - doações e contribuições feitas por pessoas físicas ou jurídicas;
VI - arrecadação de multas aplicadas por infrações previstas no ECA;
VII - rendimentos auferidos da aplicação financeira de seus recursos;
VIII - recursos advindos de acordos, contratos, convênios ou outros ajustes celebrados com 
órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacional ou estrangeiro;
IX - recursos advindos de campanhas, festas e sorteios;
X - outros recursos que lhe forem destinados, desde que não vedados por lei.
Parágrafo único. As receitas do FDCA/DF são depositadas em conta específica no agente 
financeiro oficial do Distrito Federal, da qual o Conselho de Administração do FDCA/DF 
tem acesso a todos os dados.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DOS DIREITOS EM RELAÇÃO AO FDCA/DF

Art. 7º Cabe ao CDCA/DF, em relação aos FDCA/DF, sem prejuízo das demais atribuições:
I - elaborar e deliberar sobre a política distrital de promoção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente;
II - mobilizar a sociedade para participar no processo de elaboração e implementação da política 
distrital de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 
bem como na fiscalização da aplicação dos recursos do FDCA/DF;
III - promover a realização periódica de diagnósticos relativos à situação da infância e da 
adolescência, bem como do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
âmbito de sua competência;
IV - desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de recursos para o FDCA/DF; 
V - elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, contendo os programas a serem imple-
mentados no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente, e as respectivas metas, considerando os resultados dos diagnósticos 
realizados e observando os prazos legais do ciclo orçamentário;
VI - elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos do FDCA/DF, considerando as 
metas estabelecidas para o período, em conformidade com o plano de ação;
VII - encaminhar ao Poder Executivo, para consolidação da proposta orçamentária anual, a 
previsão da despesa referente ao FDCA/DF, estabelecendo os percentuais de aplicação;
VIII - elaborar editais fixando os procedimentos e critérios para a aprovação de projetos a 
serem financiados com recursos do FDCA/DF, em consonância com o estabelecido na política 
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