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16.106/94. A verificação dos requisitos para o indeferimento deste benefício foi realizada por
Carlos Augusto Rosário, Auditor Tributário, matrícula 46.297-7 e ratificada por Hormino de
Almeida Júnior, Chefe do Núcleo de Benefícios Fiscais. Publique-se; Cientifique-se; Aguarde-
se o prazo recursal; Arquive-se.

GERIVALDO ALVES MAGALHÃES

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

CONSELHO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 16 DE MARÇO DE 2009.
Dispõe sobre aprovação de liberação de recurso provenientes de captação em favor da entidade
Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra.
O 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, nos termos da Lei nº 3033/2002, da Lei
Complementar nº 151, de 30 de dezembro de 1998, das Resoluções Normativas números 07/
2005, de 16 de maio de 2005, 10/2006, 20 de março de 2006, 27/2007, de 09 de janeiro de
2007 e 29/2008, de 20 de junho de 2008, e, por deliberação da 183ª Reunião Plenária Ordinária
realizada em 9/12/2008, resolve:
Art. 1 - Aprovar a liberação de recurso, provenientes de captação, no valor de R$ 24.210,00 (vinte e
quatro mil, duzentos e dez reais) em favor da entidade OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA
BATUÍRA.
Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO NORMANDO FEITOSA DE MELO

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 30, DE 18 DE MARÇO DE 2009.
Dispõe sobre os procedimentos para o processo de escolha dos novos membros dos Conselhos
Tutelares do Distrito Federal para exercício de 2009 a 2012.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO
DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações da política de atendimen-
to dos direitos da criança e do adolescente, criado pela Lei nº 234/92 e regido pela Lei nº 3.033/2002 no
uso de suas atribuições legais resolve:
Estabelecer os procedimentos para o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares para
o exercício de 2009 a 2012.
I – DA ORGANIZAÇÃO:
Art. 1º O processo eleitoral contará com a seguinte estrutura:
I – Uma Comissão Eleitoral;
II – Zonas eleitorais e seções eleitorais agrupadas em escolas previamente determinadas e publicadas
no DODF;
III – As seções eleitorais serão compostas de um presidente, um 1º mesário e um 2º mesário;
IV – Cada local de votação terá um organizador de fila, representante da Polícia Militar ou Corpo de
Bombeiros, para auxiliar na organização.
II – DA DIVULGAÇÃO
Art. 2º A divulgação oficial das etapas do processo eleitoral dar-se-á através do Diário Oficial do
Distrito Federal, de jornais editados nesta Capital, da afixação de avisos deste Edital nas sedes dos
Conselhos Tutelares, nas sedes das Administrações Regionais do Distrito Federal, nas Regionais de
Ensino e todas as escolas públicas e privadas, nas Regionais de Saúde, nos CRAS, CREAS e abrigos,
na Câmara Legislativa do Distrito Federal e demais Instituições afins, nas rádios e redes de televisão,
assim como em sítios eletrônicos das Secretarias de Estado do Distrito Federal, e será encaminhado,
com solicitação de ampla divulgação, a todos os órgãos de garantia dos direitos da criança e do
adolescente com sede no Distrito Federal, ainda que organizados e mantidos pela União.
III – DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 3º A Comissão Eleitoral será composta por representantes da Comissão Temática de Conselho
Tutelar, 4 (quatro) Conselheiros de Direito sendo 2 (dois) representantes da sociedade civil e 2 (dois)
representantes do Poder Executivo, 1 (um) membro da Secretaria Executiva e o Presidente do CDCA/DF.
§ 1º Compete à Comissão Eleitoral:
I – Dirigir o processo eleitoral;
II – Adotar todas as providências necessárias para a realização do pleito;
III – Inscrever os candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar;
IV – Analisar os pedidos de inscrição;
V – Enviar para publicação no DODF a lista dos candidatos habilitados;
VI – Analisar e emitir parecer acerca de eventuais recursos interpostos por candidatos inabilitados;

VII – Analisar e emitir parecer sobre eventuais impugnações impetradas contra candidatos habilitados
e recursos interpostos;
VIII – Inscrever os fiscais indicados pelos candidatos para atuarem junto aos locais de votação e
apuração;
IX – Publicar no DODF a relação dos candidatos habilitados, por meio de edital. Após, enviar cópia
da referida publicação ao Ministério Público;
X – Elaborar juntamente com a Secretaria Executiva o material de divulgação;
XI – Acompanhar o processo de escolha em todas as suas etapas;
XII – Elaborar crachás de identificação das pessoas que trabalharão na eleição, dos candidatos e visar
os crachás dos fiscais devidamente inscritos junto a Comissão Eleitoral.
XIII – Publicar no DODF a lista dos presidentes e mesários;
XIV – Fiscalizar a campanha eleitoral;
XV – Dirimir as dúvidas ou ocorrências que chegarem ao seu conhecimento por meio dos
membros da mesa;
XVI – Providenciar o material necessário e dar suporte técnico administrativo para o processo eleitoral;
XVII – Fornecer ao CDCA/DF relatório conclusivo da eleição em cada Circunscrição Judiciária, com
a documentação pertinente, indicando em ordem decrescente a relação dos eleitos e respectivos
suplentes.
§2º Os crachás dos fiscais deverão ser confeccionados pelos respectivos candidatos e visados pela
Comissão Eleitoral;
§3º A Comissão Eleitoral ouvirá o Ministério Publico antes de exarar as decisões de sua competência
durante todo o processo de escolha, desde a homologação da inscrição até a apresentação final da
eleição perante o CDCA/DF.
Art. 4º Compete ao Coordenador da Comissão Eleitoral:
I – Fazer cumprir as leis que regulamentam o processo eleitoral, bem como a presente Resolução;
II – Analisar os processos juntamente com à Comissão Eleitoral;
III – Realizar diligências juntamente com os membros da Comissão Eleitoral quando esta entender
necessárias.
IV – Emitir as notificações dando ciência das decisões da Comissão Eleitoral aos interessados;
V – Enviar para publicação no DODF os editais e as resoluções referentes ao processo eleitoral;
VI – Submeter ao Plenário do CDCA/DF as decisões da Comissão Eleitoral referentes aos recursos e
às impugnações para decisão final.
IV – DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Art. 5º Compete ao CDCA/DF:
I – Formar a Comissão Eleitoral;
II – Expedir editais e as resoluções que entender necessárias para organizar e disciplinar o pleito;
III – Designar os membros que irão compor as mesas receptoras de votação em cada Circuns-
crição Judiciária;
IV - Solicitar aos Secretários de Estado a indicação de pessoas aptas a trabalhar durante o
processo eleitoral.
V - julgar:
a) Os pareceres emitidos pela Comissão Eleitoral acerca dos recursos interpostos por candidatos
inabilitados, ouvindo previamente ou na sessão de julgamento, o Ministério Público;
b) Os pareceres emitidos pela Comissão Eleitoral acerca das impugnações impetradas contra candida-
tos habilitados e respectivos recursos interpostos, ouvindo previamente ou na sessão de julgamento,
o Ministério Público;
§1º Estão impedidos de compor a Mesa Eleitoral parentes até o 2º grau, assim como os cônjuges,
companheiros (as) sogros (as), genros, noras, cunhados, tios, sobrinhos, padrastos, madrastas dos
candidatos a Conselheiro Tutelar.
§2º O grau de parentesco de que trata o parágrafo anterior será auferido mediante declaração dos
membros da Mesa Eleitoral, colhidos no ato da sua instalação.
§3º As resoluções do CDCA/DF referentes ao processo eleitoral serão publicadas no DODF e afixadas
em local público.
Art. 6º Quanto à propaganda eleitoral dos candidatos, o CDCA/DF expedirá resolução específica até
31de maio de 2009.
V – DA ELEIÇÃO
Art. 7º A eleição dos Conselheiros Tutelares realizar-se-á no dia 13 de setembro de 2009, iniciando às
9h e se estenderá ininterruptamente até as 17h.
Art. 8º Os locais onde ocorrerá a eleição dos conselheiros tutelares serão designados pela Comissão
Eleitoral 30 (trinta) dias antes do pleito e publicados no DODF.
Parágrafo único. A divulgação oficial das etapas do processo eleitoral dar-se-á através do Diário
Oficial do Distrito Federal, de jornais editados nesta Capital, da afixação de avisos deste Edital
nas sedes dos Conselhos Tutelares, nas sedes das Administrações Regionais do Distrito Federal,
nas Regionais de Ensino e todas as escolas públicas e privadas, nas Regionais de Saúde, nos
CRAS, CREAS e abrigos, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e demais Instituições afins,
nas rádios e redes de televisão, assim como em sítios eletrônicos das Secretarias de Estado do
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