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ser suprido por declaração do interessado, nos termos do artigo 1º, da Lei n. 7.115, de 29 de 
agosto de 1983.
Art. 10. A eleição dos Delegados à Conferência Nacional dos Direitos Humanos observará 
procedimento específico a ser regulamentado no Regimento Interno da IV Conferência Distrital 
de Direitos Humanos.
Art. 11. O processo de eleição se dará por meio de voto único, secreto, pessoal, intransferível 
e uninominal dos participantes credenciados, nos moldes da Seção II, Capítulo V, Título III, da 
Resolução n. 04, de 19 de dezembro de 2006.
Art. 12. Serão eleitos na Conferência dezesseis membros titulares e dezesseis suplentes repre-
sentantes da sociedade civil.
Parágrafo único. É vedada a candidatura de membros da Comissão Organizadora às vagas a que 
se refere o caput deste artigo.
Art. 13. Os candidatos mais votados serão indicados para nomeação como membros titulares repre-
sentantes da sociedade civil no Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos.
§ 1º Serão indicados à nomeação às vagas de suplentes os candidatos mais votados, em ordem 
decrescente.
§ 2º Preenchidas as vagas de titulares e suplentes, conforme método descrito no caput e no §1º 
deste artigo, caberá ao Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito 
Federal submeter o resultado ao Governador do Distrito Federal para designação, conforme 
previsto no art. 5º, da Lei nº 3.797, de 6 de fevereiro de 2006.
Art. 14. Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Comissão Organizadora da IV 
Conferência Distrital de Direitos Humanos e publicados em resoluções.
Art. 15. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

ALÍRIO NETO

DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Em 03 de setembro de 2013.

O SECRETÁRIO ADJUNTO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições da delegação de 
competência que trata o artigo 1º, da Portaria n° 65, de 13 de maio de 2013, publicada no DODF 
n° 97, de 14 de maio de 2013 c/c o artigo 114, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto 
nº 34.320, de 26 de abril de 2013 e, considerando a seleção parcial de entidades de assistência 
aos dependentes de substâncias psicoativas a serem credenciadas para executar atividades de 
internação, mediante a celebração de contrato administrativo, conforme Edital 01/2013 – SEJUS, 
publicado no DODF de 26 de junho de 2013, RESOLVE: HOMOLOGAR a aprovação da Asso-
ciação Beneficente Caverna de Adulão, em virtude de ter tido seu projeto analisado e aprovado 
para Credenciamento de Leitos, de acordo com o processo 400.000.601/2013.

JEFFERSON RIBEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

PORTARIA Nº 264, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 105, parágrafo único, VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o art. 34 
do Decreto nº 32.716, de 1º de Janeiro de 2011, e o art. 244, § 1º, inciso I, da Lei Complementar 
nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE: 
Art. 1º Acolher o Despacho nº 0305/2013 da Assessoria Jurídico-Legislativa constante do pro-
cesso 0417.001415/2012.
Art. 2º Determinar o arquivamento dos autos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REJANE PITANGA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 130, DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.
O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, criado pela Lei Distrital 
nº 234, de 15 de janeiro de 1992, modificada pela Lei Distrital nº 3.033, de 18 de julho de 2002, 
órgão paritário, deliberativo e controlador das políticas e das ações do Distrito Federal em todos 
os níveis de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, em sua 234ª Reunião Plená-
ria Ordinária, ocorrida no dia 22 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições legais e ainda, 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, que no artigo 227 assegura à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, o direito à Convivência Familiar e Comunitária, 
entre outros, sendo responsabilidade do Poder Executivo a execução das políticas públicas que a 
permitam; CONSIDERANDO a Resolução Conjunta nº 01 do Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, 
de 18 de junho de 2009, que aprova o documento Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes;
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crian-
ças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, que estabelece os parâmetros de 
funcionamento dos Serviços de Acolhimento, em suas diferentes modalidades e a neces-
sidade de urgente reordenamento das instalações físicas dos espaços oferecidos, inclusive 
no tocante a acessibilidade de pessoas com deficiência; CONSIDERANDO as Normas de 

Orientações Básicas de Recursos Humanos - NOB/RH do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS, que estabelece o quantitativo mínimo de recursos humanos operando em 
cada Serviço de acolhimento; CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Assistência Social, com 
a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011, em seu art. 6º B, § 3 º, 
estabelecendo que as entidades e organizações de Assistência Social, vinculadas ao SUAS, 
celebrarão convênios, contratos, acordos e ajustes com o poder público para a execução, 
garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e ações de 
assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos pela 
Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias; CONSIDERANDO a Lei Orgânica da 
Assistência Social, com a redação que lhe foi dada pela Lei 12.435 de 06 de julho de 2011, 
em seu art. 6o, que estabelece as responsabilidades dos entes federativos na organização, 
regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social; CONSIDERANDO os 
dados fornecidos pelo Órgão Gestor da Assistência Social do Distrito Federal, Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST, os quais apontam 
que há aproximadamente 400 crianças e adolescentes sob Medida de Proteção, prevista no 
Art. 101, Inc. VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente sendo, que desse total, apro-
ximadamente 360 crianças e adolescentes, estão acolhidos em Serviços de Acolhimento 
ofertado pela Sociedade Civil; CONSIDERANDO ainda os dados fornecidos pela SEDEST, 
os quais apontam que das 16 entidades que executam Serviços de Acolhimento à criança 
e ao adolescente no DF, seja na modalidade de Casas Lares ou Abrigo Institucional, 02 
são governamentais e atendem 40 do total de acolhidos, 07 são conveniadas com o poder 
público e atendem 243 do total de acolhidos e 07 não possuem qualquer financiamento e 
são responsáveis por 117 do total de acolhidos; CONSIDERANDO a competência deste 
CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE como órgão deli-
berativo e controlador das políticas e das ações de promoção dos direitos da criança e do 
adolescente; RESOLVE: 
Art. 1º Recomendar que a SEDEST adote medidas para o financiamento integral dos Serviços 
de Acolhimento que são ofertados pelas entidades da Sociedade Civil, conforme Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais e mediante conveniamento para repasse de recursos 
do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 2º Recomendar que a SEDEST implemente uma política articulada para o credenciamento 
dos Serviços de Acolhimento já existentes, para o atendimento de crianças e adolescentes que 
já se encontram acolhidos nas Entidades não conveniadas com o Poder Publico. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

REJANE PITANGA
Presidente

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 477, DE 29 DE AGOSTO DE 2013.
Dispõe sobre o INDEFERIMENTO de registro à entidade ASSOCIAÇÃO CULTURAL ME-
NINO DE CEILÂNDIA
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIRE.ITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DO DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos dos artigos 61 e seguintes do seu 
Regimento Interno, RESOLVE: 
Art. 1º Indeferir por decisão da 234ª Reunião Plenária Ordinária de 22/08/2013, registro à enti-
dade ASSOCIAÇÃO CULTURAL MENINO DE CEILÂNDIA,processo nº 0417-001.279/2012. 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

REJANE PITANGA

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 478, DE 29 DE AGOSTO DE 2013.
Dispõe sobre o INDEFERIMENTO de registro à entidade FAVELA PRODUÇÕES E PROMO-
ÇÕES ARTISTICO-CULTURAIS.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIRE.ITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DO DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos dos artigos 61 e seguintes do seu 
Regimento Interno, RESOLVE: 
Art. 1º Indeferir por decisão da 234ª Reunião Plenária Ordinária de 22/08/2013, registro à 
entidade FAVELA PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTICO CULTURAIS, processo nº 
0417-000.195/2012. 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

REJANE PITANGA

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 479, DE 29 DE AGOSTO DE 2013.
Dispõe sobre a CONCESSÃO de registro provisório à entidade PROJETO ASSISTENCIAL 
SEMENTES DE ESPERANÇA-PASES.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DO DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos dos artigos 61 e seguintes do seu 
Regimento Interno, RESOLVE: 
Art. 1º Conceder registro provisório à entidade PROJETO ASSISTENCIAL SEMENTES DE 
ESPERANÇA-PASES, sob o nº 479/2013, e inscrever seu Programa de Proteção no Regime de 
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