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ii. Referem-se também ao Agente Social quaisquer das atividades indicadas neste documento 
como atribuição do Atendente de Reintegração Socioeducativo.
iii. Ver atividades coletivas, item 4.
iv. Referem-se também ao Auxiliar Administrativo quaisquer das atividades indicadas neste 
documento como atribuição do Técnico Administrativo.
v. Site www.tjdft.jus.br
vi. Conforme art. 46 § 1º da lei 12.594/2012.
vii. Conforme texto do instrumental padronizado de Convocação.
viii. Conforme texto do instrumental padronizado de Convocação.
ix Conforme art. 56 da lei 12.594/2012, o qual determina que “para o cumprimento das medidas 
de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo 
de até 15 (quinze) dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento”.
x. O Termo de Responsabilidade é um instrumental utilizado para formalizar, junto ao adolescente 
e ao responsável as regras acerca da medida socioeducativa.
xi. Conforme Resolução SINASE, 2006. 
xii. A dupla de referência definirá a frequência do acompanhamento do adolescente para quem 
foi solicitada a liberação da medida socioeducativo em razão do seu efetivo cumprimento, desde 
que seja garantido no mínimo um atendimento mensal.
xiii. Conforme Resolução do SINASE, os eixos estratégicos que organizam os parâmetros da ação 
socioeducativa são: suporte institucional e pedagógico; diversidade étnico-racial, de gênero e de 
orientação sexual; cultura, esporte e lazer; saúde; escola; profissionalização, trabalho, previdência; 
família e comunidade e segurança. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo-SINASE/
Secretaria Especial dos Direitos Humanos – Brasília-DF: CONANDA, 2006.
xiv.Nos casos de falecimento poderá ser anexada cópia da Certidão de Nascimento do adolescente, 
se não for possível o acesso à Certidão de Óbito.
xv. a) RG e CPF do socioeducando (caso tenha acesso); b) RG e CPF dos responsáveis (caso 
tenha acesso); c) Comprovante de residência (caso tenha acesso); d) Demais documentos de 
caráter pessoal do adolescente e família (caso tenha acesso); e) Todos os relatórios relacionados 
ao socioeducando (obrigatório); f) Termo de Responsabilidade do Socioeducando e do Res-
ponsável (obrigatório); g) PDF do Atendimento Inicial (obrigatório caso tiver sido realizado o 
acolhimento); h) PDF do Registro de Acompanhamento Técnico Interdisciplinar (obrigatório 
caso tiverem sido realizadas evoluções); i) Encaminhamentos para o Sistema de Garantia de 
Direitos (caso tenham sido realizados); j) Qualquer documento relativo à saúde, educação e 
profissionalização (caso tenha acesso).
xvi. No corpo do e-mail deverá ser apresentada justificativa para a ausência de documentos, se 
for o caso.
xvii. Conforme instrumental padronizado de Encaminhamento.

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 580, DE 24 DE OUTUBRO DE 2014.
Dispõe sobre a suspensão dos registros e inscrições de programas das entidades que não apre-
sentaram a documentação estabelecida no artigo 67 do Regimento Interno do CDCA/DF.
A VICE-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, criado por força da Lei nº 8.069/90 (Esta-
tuto 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, com fulcro no §1º do artigo 67 do Regimento Interno (Resolução Normativa nº 40, 
de 28 de agosto de 2009), RESOLVE:
Art. 1º Tornar pública a suspensão dos registros e inscrições de programas das entidades que não 
cumpriram o disposto no artigo 67 do Regimento Interno do CDCA/DF, indicando que no prazo 
de 30 dias apresentem a documentação a fim de regularizar sua situação junto ao CDCA/DF: 
1. ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA MAPATI – processo nº 400-001.408/2009;
2. AÇÃO SOCIAL JOÃO XXIII – processo nº 400-000.505/2007;
3. ASSOCIAÇÃO CAMINHO DE LUZ - ACL – processo nº 400-001.670/2010;
4. AGENCIA DE NOTICIAS DOS DIREITOS - ANDI – processo nº 417-000.202/2011;
5. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA CARENTE DO DISTRITO FEDERAL – 
processo nº 360-000.291/2011;
6. INSTITUTO SABIN – processo nº 417-000.718/2012;
7. CONGREGAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA/ INSTITUTO EDUCACIONAL SÃO JUDAS 
TADEU – processo nº 100-001.409/2004;
8. HOTELZINHO SÃO VICENTE DE PAULA – processo nº 400-001.702/2009;
9. INSTITUTO AMIGOS DO VOLEI LEILA E RICARDA - IAV – processo nº 400-001.657/2010;
10. INSTITUTO BRAZIL GLOBAL – processo nº 417-000.691/2012;
11. INSTITUTO VINCENTA MARIA – processo nº 030-003.322/1994;
12. LAR DE SÃO JOSÉ – processo nº 400-001.264/2010;
13. MOVIMENTO MENINOS E MENINAS DO DISTRITO FEDERAL - MMM/DF – 
processo nº 360-000.290/2011;
14. SOCIEDADE CRUZ DE MALTA – processo nº 400-001.514/2008;

15. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASILIA – processo nº 417-000.754/2012;
16. URBANIDADE E INSERÇÃO SOCIAL –URBIS – processo nº 400-000.951/2008;
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Presidente CDCA/DF

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 152, DE 22 DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre a realização da 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito 
Federal e dá outras providências.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), na Lei Distrital nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013, bem como o disposto 
na Resolução 166, de 05 junho de 2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CONANDA), e por deliberação da 247ª Reunião Plenária Ordinária, de 22 
de outubro de 2014, RESOLVE:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º Convocar a 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, 
para consolidação do princípio da Prioridade Absoluta, preconizado na Constituição Federal e 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90;
Art. 2º Instituir a Comissão organizadora da 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Distrito Federal;
Art. 3º Definir os referenciais, orientações e regras básicas para realização das Conferências 
Livres, conforme disposto no Capítulo VI.

CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO

Art. 4º Nos termos da Resolução nº 166/2014 do CONANDA, as Conferências dos Direitos 
da Criança e Adolescente do Distrito Federal abordarão o tema central: “Política e Plano 
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – fortalecendo os Conselhos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente”.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 5º As Conferências terão como objetivo geral garantir a implementação da Política e do 
Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, a partir do fortalecimento dos 
conselhos de direitos da criança e do adolescente, e os seguintes objetivos específicos:
I - Sensibilizar e mobilizar a sociedade em geral na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
II - fortalecer a participação da sociedade em geral, e em especial, das crianças e dos adoles-
centes, na formulação, monitoramento e avaliação da Política e do Plano Decenal dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes;
III - fomentar a criação e o fortalecimento dos espaços de participação de crianças e adolescentes 
nos conselhos de direitos, nos serviços, nos programas e nos projetos públicos e privados, dentre 
outros, destinados à infância e à adolescência; 
IV - propor estratégias que promovam o fortalecimento dos Conselhos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente para a implementação da Política e do Plano Decenal dos Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes; e
V - articular os atores do Sistema de Garantia de Direitos para elaboração e implementação e 
acompanhamento do Plano Distrital Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. 

CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 6º Fica instituída a Comissão Organizadora da 9ª Conferência dos Direitos da Criança e 
do Adolescente do Distrito Federal, sob a coordenação da Presidência do CDCA-DF, com a 
seguinte composição:
I - Presidente do CDCA/DF;
II - Vice-Presidente do CDCA/DF;
III - Quatro (4) Organizações representativas da Sociedade Civil que compõem o CDCA/DF;
IV - Quatro (4) Secretarias de Estado do Governo do Distrito Federal que compõem o CDCA-
-DF, sendo estas: Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, Secretaria de Estado da 
Saúde do Distrito Federal, Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal;
V - Dez (10) Adolescentes, escolhidos em fórum específico, sendo eles: Ezequiel Luiz Farias de 
Sena, Giorgia Louise Santos Silva, Victor Clefver Coelho Martins, Mariana Oliveira Machado, 
Kamila da Silva Marques, Leonardo Ferreira Linhares, Paula Alves Teles dos Santos, Nayane 
Estefane Sousa Menezes,Vítoria Nara, Sara de Souza Tabelião,.
Art. 7º Compete à Comissão Organizadora das Conferências de Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Distrito Federal:
I - definir plano de ação e metodologia de trabalho para a 9ª Conferência dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Distrito Federal;
II - elaborar documento contendo as diretrizes para a realização de Conferências Livres, Con-
ferências Regionais e Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente;
III - elaborar diretrizes e orientações para a utilização da metodologia da Educomunicação em 
todas as etapas da 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal;
IV - propor os critérios de seleção de adolescente para a formação em cobertura educomunicativa;
V - elaborar a proposta metodológica e a programação da 9ª Conferência dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Distrito Federal;
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VI - propor metodologia de sistematização dos produtos provenientes das Conferências Livres, 
Regionais e Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CAPÍTULO V
DO CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DA 9ª CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL
CONFERÊNCIA PRAZO

Conferências Livres; Novembro de 2014 a 30 de Junho de 2015
Conferências Regionais do Distrital Federal; Abril a Junho de 2015
Conferência Distrital Agosto de 2015
Conferências Macroregionais (Norte, 
Nordeste 1, Nordeste 2, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul)

Setembro à Outubro de 2015

Conferência Nacional 14 a 18 de Dezembro de 2015

CAPÍTULO VI
DA REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS LIVRES

Art. 8º As Conferências Livres constituem-se numa das etapas da 9ª
Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal e serão realizadas 
no período de Novembro de 2014 a Junho de 2015.
Art. 9º A realização das Conferências Livres tem como objetivo a discussão do fortaleci-
mento dos espaços e formas de participação das crianças e dos adolescentes, bem como, 
a contribuição aos temas relativos às políticas públicas, com foco na Política e no Plano 
Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.
Art. 10. As Conferências livres têm caráter sensibilizador e mobilizador da sociedade em 
favor do Estatuto da Criança e do Adolescente na discussão das políticas públicas para a 
construção do Plano Decenal Distrital dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. É 
um processo dinâmico de diálogos e encontros voltado para o fortalecimento da cidadania 
infanto-juvenil a partir de uma visão crítica, participativa, democrática e transformadora. 
Art. 11. Poderão realizar as conferências livres: 
I - crianças e adolescentes; 
II - entidades, instituições, fóruns, redes e comitês; 
III - conselhos setoriais e/ou profissionais; 
IV - programas e serviços públicos e/ou privados; 
V - outros segmentos sociais; e 
VI - escolas públicas e privadas. 
Art. 12. As Conferências Livres devem respeitar a diversidade, tendo como público prioritário 
crianças e adolescentes de comunidades indígenas, quilombolas e de comunidades rurais, 
povos da floresta, LGBT, de serviços de acolhimento, em situação de rua, com deficiência, 
em cumprimento de medidas socioeducativas (internação e semiliberdade, liberdade assistida 
e prestação de serviços à comunidade), observados os casos onde houver necessidade do 
acompanhamento por um adulto responsável.
Art. 13. As Conferências Livres devem ser voltadas para discussão, dentre outros, dos 
seguintes temas: 
I - direito a brincar; 
II - direito à participação; 
IV - direito à educação; 
V - direito à saúde; 
VI - direito ao esporte, à cultura e ao lazer; 
VII - direito à convivência familiar e comunitária; 
VIII - direitos das crianças e adolescentes com familiares encarcerados; 
IX – orientações sobre o cumprimento das medidas socioeducativas; 
X - prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do adolescente trabalhador; 
XI - violência letal contra crianças e adolescentes; 
XII - enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes; 
XIII - violação de direitos de crianças e adolescentes em situação de rua;
XIV - defesa dos direitos preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA;
XV - contra a redução da idade penal e o aumento do tempo de internação;
Art. 14. O produto final das Conferências Livres deve ser composto por um relatório su-
cinto que contenha a programação, data e local, a lista dos participantes e conclusões dos 
trabalhos realizados.
§1º.  As Conferências Livres devem adotar as metodologias de Educomunicação e/ou Arte 
Educação e seus resultados sejam traduzidos em produções artísticas e educomunicativas 
(jornal, vídeo, fanzine, rádio, poesias, redações, desenhos, contos, cordéis, teatro, música, 
histórias, etc.) para ampla divulgação, a fim de inspirar outras comunidades.
§2º. O material produzido por crianças e adolescentes relacionado à temática, expresso nas 
mais diversas formas, deverá ser encaminhado ao CDCA junto com o relatório.
Art. 15. As Conferências Livres devem contemplar a realização de atividades culturais/
artísticas para garantir a participação efetiva de crianças e adolescentes, considerando suas 
propostas de metodologia e linguagens.
Art. 16. As Conferências Livres não elegem delegados para participação nas Conferências 
Regionais ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 17. Os produtos finais das Conferências Livres serão incorporados ao documento da 9ª 
Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal para contribuir 
e subsidiar as discussões.
Art. 18. Serão consideradas e registradas como Conferências Livres aquelas que, conco-
mitantemente:
I - atendam aos objetivos propostos no art. 5º desta resolução;
II - ocorram até a data da última Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente; e
III - encaminhem o produto final para o CDCA até o dia 30 de junho de 2015.

Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. A 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal será 
precedida de Conferências Livres e Conferências Regionais. 
Parágrafo único. Caberá à comissão organizadora conforme composição prevista no art. 6º, 
definir em resolução específica a ser aprovada pelo CDCA-DF, o cronograma, as orientações 
e regras básicas para a realização das Conferências Regionais e Distrital dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.
Art. 20. Caberá à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, fornecer recursos 
materiais, administrativos e financeiros, e a adoção das providências necessárias ao cum-
primento do objeto desta Resolução.
Art. 21. Os casos omissos neste Regulamento e situações supervenientes serão resolvidos 
pela Comissão Organizadora, ad referendum do Plenário do CDCA/DF.
Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 601, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014.
Dispõe sobre o CANCELAMENTO do registro da entidade da SOCIEDADE PESTALOZZI.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DO DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendi-
mento aos direitos da criança e do adolescente, de acordo com a Lei nº 8.069/90 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente - ECA) e com a Resolução Normativa nº 40/2009, Regimento 
Interno, RESOLVE:
Art. 1º Cancelar o Registro nº 566, publicado no Diário Oficial nº 150, de 24 de julho de 
2014, da entidade SOCIEDADE PESTALOZZI, a pedido da instituição com fulcro no artigo 
91, § 1º, alínea “ e”  do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

CLEMILSON GRACIANO
Presidente CDCA/DF

ATA DA 246ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
Aos trinta dias de Setembro de dois mil e catorze, na sala de reuniões da Secretaria de Es-
tado da Criança do Distrito Federal, localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento 
Norte – SAAN, Quadra 01, Lote C, Comércio Local, Brasília/DF, às nove horas e trinta e 
dois minutos, ocorreu a abertura oficial da 246ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, sob a Presidên-
cia do conselheiro Clemilson Graciano da Silva, representante da União Brasileira de 
Educação e Cultura – UNBEC. Item 1 – Abertura. Após a saudação inicial, o Presidente 
agradeceu a presença dos conselheiros (as): Edi Sinedino de Oliveira da Associação Brasi-
leira de Odontologia – ABO, Leila Patrícia Oliveira Nery (suplente) da SEDEST, Emilson 
Ferreira Fonseca da Secretaria de Planejamento, Nelson Rabelo de Souza da Secretaria de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana do DF, Patrícia Andrade Santiago Melo das 
Aldeias Infantis, Antônio Braz de Almeida da Casa de Ismael, Ricardo de Paula Romeiro 
(2º Suplente) do CIEE, Ulysses José dos Santos Neto da AEMAR, Leonardo Bezerra Perei-
ra (suplente) da NCST, Janilce Guedes de Lima (suplente) da Secretaria de Saúde, Leslie 
Marques de Carvalho do MPDFT, Renata Rodrigues da ACM, Lauro Moreira Saldanha da 
Silva (suplente) do Centro Comunitário da Criança, Sabino Manda do Instituto Berço da 
Cidadania, Cássio Alves de Moura do SINDSASC, Francisco Rodrigues Corrêa do SINTI-
BREF/DF, Luana Mayla Duarte da Silva (suplente) da Secretaria da Mulher, Filipe Malvar 
da Secretaria de Governo, Radson Lima Vila Verde (2º suplente) da Secretaria de Educação 
e Maria Marta Ramalho da SEJUS; e dos demais participantes: Leslie Marques de Carvalho 
do MPDFT e Renata Rodrigues da ACM. Os conselheiros representantes do Centro de 
Ensino e Reabilitação, do Integrar, do Instituto Marista de Solidariedade, da Secretaria de 
Estado da Criança do Distrito Federal justificaram a ausência. Os conselheiros representan-
tes da Transforme Ações Sociais e Humanitárias, Coordenadoria de Juventude, da Secreta-
ria de Segurança Pública, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, Secretaria de Turis-
mo e Secretaria do Trabalho não justificaram a ausência na Reunião. Houve um pequeno 
atraso para o início da reunião por falta de quórum, mas logo em seguida deu-se início aos 
trabalhos. Item 2 – Aprovação da Ata da 27ª Reunião Plenária Extraordinária. O Presidente 
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