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Ação Social do Planalto, que encontra-se com o nome no SIGGO, que tal inclusão impede de 
formalizar convênio com a SeCriança. Seguindo a pauta da Reunião, quanto ao Ofício para 
o MPDFT, foi sugerido pelo CDCA/DF a alteração dos artigos 25 e 35 da LDO. A proposta 
de alteração será apresentada na Reunião da Diretoria Executiva CDCA/DF, que ocorrerá 
no dia 13/5/2014. Ainda nesse ponto de pauta foi lembrado por Ariovaldo, a necessidade de 
deliberação acerca dos percentuais de aplicação dos recursos e tendo em vista a urgência, foi 
sugerido pelo mesmo a realização de uma reunião específica para discutir tais percentuais, 
além da PLOA e da LDO. A sugestão foi aprovada. Após, foi relatada por Ariovaldo a situação 
atualizada dos processos do FDCA/DF. Foi solicitada por ele, ao CDCA, a atualização da lista 
dos processos arquivados para apresentação na próxima reunião do conselho. A solicitação 
foi aceita. O parecer do Processo nº 400.000.539/2010 – Obras Sociais Jerônimo Candinho 
que já havia sido aprovado em reuniões anteriores, na presente reunião foi assinado o parecer. 
Quanto ao Processo nº 417.001.938/2013 – Associação Maria de Nazaré, foi informado que 
o processo se encontra no CDCA para a tomada de providências. Foi discutido também o 
cumprimento ou não da determinação da Procuradoria Geral do Distrito Federal para que o 
mencionado processo fosse encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. 
Foi decido pelo encaminhamento dos autos. O parecer do Processo de prestação de contas 
da Associação Ludocriarte (417-001351/2012) foi assinado e os autos serão encaminhados 
para referendo da Plenária, e após, serão arquivados. Quanto ao percentual mínimo referente 
à Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2014, ficou decido que a Resolução Ordinária nº 118, 
de 13 de dezembro de 2012, será republicada sendo mantido o percentual de 20% (vinte por 
cento) para aplicação dos recursos, havendo apenas a substituição do ano de 2012 pelo ano de 
2013, quando da republicação. Com relação ao ponto de pauta do MEMO 14/2014 – UNGEF/
Secriança – Instituição Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia, foi informado por Ariovaldo 
que houve mudança na situação da Entidade Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia. O presi-
dente da Comissão, Emilson, solicitou que esse assunto fosse incluído na pauta da próxima 
Plenária. A solicitação foi aceita. O ponto da pauta referente a situação da ABRACE ficou 
prejudicado. Quanto ao Ofício 0003/2014 – Instituto Batucar – Processo nº 002.000.386/2011, 
foi informado que o instituto requereu por meio do referido ofício a liberação do recurso des-
tinado ao Projeto Batucadeiros. Foi informado pela Assessoria do CDCA que o mencionado 
processo foi arquivado, pois o Instituto não tinha registro junto ao CDCA/DF. Em votação, os 
conselheiros presentes na Reunião decidiram pelo desarquivamento do processo para análise 
e deliberação. Foi sugerido pelo Secretário Executivo do CDCA/DF, Jairo, a elaboração de 
Edital Temático a ser publicado em junho de 2014. A sugestão foi aceita. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e trinta e sete minutos, e eu, Tábata da Silva Costa, 
Assessora do CDCA, lavrei a presente ata que vai assinada pelo coordenador do Conselho de 
Administração do FDCA/DF.

EMILSON FERREIRA FONSECA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 144, DE 22 DE MAIO DE 2014.
Dispõe sobre a aplicação e alocação de recursos destinados às ações voltadas ao atendimento 
de crianças e adolescentes no âmbito do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.
O 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 5.244/2013, e 
vinculado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, por deliberação da 242ª Reunião Plenária Ordinária, 
de 22 de maio de 2014 e, ainda; 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal traz, em seu artigo 227, o Princípio da Prioridade 
Absoluta da Criança e do Adolescente que deve ser observado pela família, pela sociedade e 
também pelo Estado; 
CONSIDERANDO que a Lei nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013, em seu art. 3º, inciso IV, 
estabelece como competência do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente – CDCA/DF 
assessorar o Poder Executivo na elaboração do plano plurianual e da proposta orçamentária, 
no que se refere à destinação de recursos públicos para as áreas relacionadas com a política e 
atendimento aos direitos da criança e do adolescente; 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho de Direitos da Criança e Adolescente – CDCA/
DF, promover, defender e controlar a efetivação dos direitos, em sua integralidade, em favor 
de crianças e adolescentes; 
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e as prioridades 
da Administração Pública para o exercício financeiro subsequente; 
CONSIDERANDO que o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente – CDCA/DF en-
tende que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um dos instrumentos para o cumprimento do 
Princípio da Prioridade Absoluta da Criança e do Adolescente. RESOLVE:
Art. 1° Recomendar à Câmara Legislativa do Distrito Federal a alteração dos artigos 25 e 35 
do PL nº 1.911/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 
de 2015, que passarão a ter a seguinte redação: 
Emenda Aditiva ao Art. 25 [...] 
§2º. O percentual de que trata o inciso III não se aplica aos recursos destinados a financiar os 

programas e projetos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA/DF.
Emenda Substitutiva ao Art. 35
Art. 35 As unidades orçamentárias devem, quando da elaboração de suas propostas orçamen-
tárias, priorizar a alocação de recursos para despesas com ações voltadas ao atendimento de 
crianças e adolescentes.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Presidente do CDCA/DF

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 145, DE 22 DE MAIO DE 2014.
Aprova percentual mínimo de aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FDCA/DF no sistema socioeducativo para o exercício de 2014.
O 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 adolescente do Distrito Federal, criado pela Lei nº 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), regido pela Lei Distrital nº 5.244/2013 
e vinculado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, con-
siderando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 30 de dezembro de 1998 e a Resolução 
Normativa nº 61 do CDCA/DF, no uso de suas atribuições, por deliberação da 242ª Reunião 
Plenária Ordinária, de 22 de maio de 2014, RESOLVE:
Art. 1º Referendar a decisão do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente – FDCA/DF, que definiu a aplicação mínima de 20% (vinte por cento) 
dos recursos arrecadados em 2013 no Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para 
financiamento das ações de atendimento socioeducativo no ano de 2014, conforme previsão 
do art. 31 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012.
Art. 2º Os recursos definidos no art.1º serão aplicados em ações, em especial para acompanha-
mento, capacitação, formação profissional de jovens, sistemas de informação e de avaliação e 
serão prioritariamente voltadas às medidas socioeducativas em meio aberto
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Presidente do CDCA/DF

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA N° 146, DE 22 DE MAIO DE 2014.
Autoriza remanejamento de recursos previstos na lei orçamentária em 2014 e aprova percen-
tuais a serem utilizados nos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Distrito Federal – FDCA/DF para a Lei Orçamentária Anual - exercício de 2015.
O 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 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 5.244, 
de 17 de dezembro de 2013 e vinculado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança 
do Distrito Federal, considerando a Lei Complementar n° 151, de 30 de dezembro de 1998 e 
conforme disposto na Resolução Norma tiva nº 61 do CDCA/DF, no uso de suas atribuições, 
e por deliberação da 242ª Reunião Plenária Ordinária, de 22 de maio de 2014, RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Unidade de Gestão de Fundos – UNGEF da Secretaria da Criança a re-
manejar os recursos previstos no Programa: Realização de Eventos (14.243.6223.3678.2714) 
– Orçamento do FDCA/DF de 2014, para o Programa Realização de Estudos e Pesquisas 
(14.243.6223.3711.6183), natureza de despesa 335043. 
Art. 2º Referendar a decisão do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – FDCA/DF, que definiu, conforme anexo 1, os percentuais de utilização 
de Recursos do Fundo dos Direitos do Distrito Federal - FDCA/DF para a Lei Orçamentária 
Anual do exercício de 2015.

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Presidente do CDCA/DF

ANEXO I

PROGRAMA/AÇÃO NATUREZA DA DESPESA Proposta (%) 2015

Assistência aos Adoles-
centes em Risco Pessoal 

e Social
14.243.6223.2102.9722

335043 50%

445042 30%

Realização de Estudos e 
Pesquisas

14.243.6223.3711.6183

335043 10%

339039 10%

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 548, DE 14 DE MAIO DE 2014.
Dispõe sobre a concessão de registro provisório do GRUPO CULTURAL AZULIM.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE 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 n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos 
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