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da Portaria n° 344 de 12 de maio de 1998, publicada no Diário Oficial da União em 1° de fevereiro
de 1999, resolve: APROVAR o cadastro do estabelecimento : FARMACIA E PERFUMARIA
MINEIRA LTDA EPP , Lfu nº 1246/5005 , Autorização nº 336/2005 , end.: SHCN CL QD. 403
BL/B LJ. 21 TÉRREO ASA NORTE; DROGARIAE PERFUMARIA NATAL LTDA, Lfu nº
6040/2005 , Autorização nº341/2005,end.:ESTAÇÃO RODOVIÁRIA – PLATAFORMA ME-
ZANINO 11 E 12 ASA SUL; DROGA REGIS MEDICAMENTOS LTDA , Lfu nº 6067/2005 ,
Autorização nº 342/2005 , end.: SCRS Q. 505 BL/ A LJ. 37 ASA SUL; para aquisição e comerci-
alização da substância Retinóica constante da lista “C2” da Port. 344/98 – SVS/MS.

LAÉRCIO INÁCIO CARDOSO

SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA N° 42/2005.
Dispõe sobre a publicação do Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo dos Direitos da Criança
e do Adolescente – FCDA, relativo aos anos de 2005 e 2006, do Conselho dos Direitos da Criança
e do Adolescente do Distrito Federal, prevendo neste Plano as duas modalidades de Aplicação:
Permanente e Transitória.
Plano de Aplicação: Recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito
Federal – FDCA / DF. 2005/2006.INTRODUÇÃO. Este documento tem por escopo, apresentar o
planejamento do Conselho do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal
– FDCA/DF, no que se refere à aplicação dos recursos financeiros provindos da Captação de
Recursos pelas entidades registradas neste Conselho, conforme Resolução nº. 07 de abril de 2005,
e de recursos provindos de outras fontes para os exercícios de 2005 e 2006.Vale expor que este
Fundo caracteriza-se como mecanismo de gestão de recursos financeiros destinados a execução de
programas e projetos de Organizações Não Governamentais – devidamente registrada no Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente, e Órgãos Governamentais envolvidos na Política de
atendimento à garantia e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Distrito
Federal.APRESENTAÇÃO / JUSTIFICATIVA O Conselho dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente é o órgão autônomo, deliberativo, controlador das políticas de atendimento da garantia e defesa
dos direitos da criança e do adolescente, conforme prevê o artigo 2º da Lei nº 3.033, de 18 julho de
2002. Diante disto, o CDCA/DF vem através do Conselho do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o qual é responsável pela administração e pelo movimento dos recursos do FDCA,
apresentar o Plano de Aplicação destes recursos para os anos de 2005 e 2006. Com isso, o Fundo
dos Direitos da Criança e do Adolescente, tem por objetivo prover recursos financeiros e meios
capazes de garantir o financiamento de programas, projetos e serviços voltados para a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade pessoal e social,
relacionados ao sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Visando organizar os
repasses dos recursos do FDCA/DF, apresentam-se abaixo duas modalidades de aplicação: Perma-
nente e Transitória, sendo:- Aplicação Permanente – é a modalidade de aplicação dos recursos
oriundos da captação, pelas Entidades Não Governamentais devidamente registradas no CDCA/
DF. Se dará conforme previsto na Resolução de n.°07/2005 onde, como citado acima, permite que
as Organizações Não Governamentais, por meio de envio prévio de Projeto Técnico Social, e de sua
aprovação pelo Conselho do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal,
captem Recursos financeiros que serão depositados no Fundo dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente do DF. Esta modalidade de aplicação não requer deliberação do Conselho do Fundo quanto à
área de direcionamento dos recursos do FDCA, mas será respeitado e também observado, o plane-
jamento da entidade quanto a sua proposta. O Conselho do Fundo deliberará quanto à aprovação ou
não do projeto, para que haja a liberação da captação de recursos. O recebimento de projetos pelo
CDCA/DF para esta modalidade de aplicação, se dará ao longo de todo o ano.- Aplicação Transitória
- é a modalidade de aplicação dos recursos que se encontram no FDCA provenientes de várias fontes
de doações. Nesta forma de repasse, haverá definição de prioridades e critérios para aplicação pelo
Conselho do FDCA e posteriormente pelo conjunto dos Conselheiros de Direito. Esta metodologia
de trabalho tem por amparo legal a lei N.°151/98, que dispõe sobre a criação do FDCA/DF, pela Lei
3.033/02 e Regimento Interno do Conselho de Administração do FDCA. Os projetos que se
enquadrarem no planejamento desta modalidade, contarão com prazo determinado para seu recebi-
mento, análise/deliberação e repasse dos recursos, sendo um procedimento anual, conforme delibe-
rado pelo Conselho do FDCA. Vale expor que o repasse dos recursos do FDCA nas duas modalida-
des, vem promover oportunidades de efetivar algumas ações relevantes na concretização da garantia
e defesa dos direitos de crianças e adolescentes do Distrito Federal. Aplicação Permanente: OBJE-
TIVO GERAL: Repassar recursos do FDCA às Entidades Não Governamentais devidamente
registradas no CDCA/DF, provenientes de sua captação conforme normatizado pela Resolução
N.°07/2005; para - OBJETIVO ESPECÍFICO: -Financiar Projetos Técnicos Sociais que tenham
por objetivo a garantia da proteção integral de crianças e adolescentes com a melhoria da qualidade
do atendimento daqueles expostos às situações de risco pessoal, cujas necessidades extrapolam o
âmbito de atuação das políticas sociais e assistenciais do Distrito Federal.- Ampliar o atendimento
com recursos do FDCA/DF, para programas e projetos governamentais e não governamentais
voltados para garantia dos direitos de crianças e adolescentes. -Sensibilizar e co-responsabilizar a
sociedade civil para a manutenção de programas, projetos e serviços voltados para crianças e
adolescentes. II - OPERACIONALIZAÇÃO: O processo de operacionalização da aplicação do
recurso do FDCA na Modalidade de Aplicação Permanente, ou seja, de recursos provindos da
captação de recursos por entidades registradas no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescen-

te do DF, iniciará após o recebimento dos projetos sociais pela Secretaria Executiva que em seguida
submeterá os mesmos a análise técnica balizadas pela Lei N.°8.069/90, compatibilidade com a
natureza, missão institucional da entidade e modalidade de atendimento da proponente. Em seguida
os projetos serão encaminhados para análise e deliberação do Conselho do FDCA/DF e posterior
deliberação do CDCA/DF. Os projetos poderão ser encaminhados ao CDCA/DF a qualquer tempo
durante o ano em curso, porém com prazos definidos para execução de sua análise e de repasse dos
recursos.Ficará a cargo da entidade captadora a definição de prioridade e uso dos recursos captados,
desde que devidamente informados no projeto técnico. O projeto social enviado para esse fim deve
contemplar ações e atividades (esportivas, lazer, educativa, cultural, alimentação adequada, capaci-
tação de equipes, etc.) que garantam os direitos da criança e do adolescente, sua proteção, o seu
desenvolvimento integral saudável, bem como o trabalho com a família. No tocante ao planejamento
físico - financeiro da entidade, esta deverá definir os itens para aplicação dos recursos, a periodici-
dade e os montantes.Após a análise do projeto, caso haja uma deliberação positiva quanto à
autorização da captação, a Secretaria Executiva comunicará a entidade, e enviará uma “Certidão”
assinada pelo Senhor Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que ela
possa iniciar sua captação Captado o recurso, este deverá ser creditado na conta bancária específica
do FDCA/DF, junto ao BRB. Se o montante captado for compatível com o montante proposto no
projeto, então iniciará o processo para sua liberação que estará a cargo da Secretaria de Estado de
Ação Social – SEAS, a qual o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente é vinculado
administrativamente. No caso do valor captado ser diferente do planejado, então a entidade terá que
refazer o planejamento físico – financeiro e o cronograma adaptando ao valor captado. Porém, não
será necessário que seja refeito todo o projeto – a não ser que tenha alteração na proposta técnica /
sócioeducativa. Com isso, o projeto será submetido a uma nova deliberação do Plenário, para
posterior repasse.Vale constar que todo o procedimento acima apresentado, está normatizado pela
Resolução N° 07/2005 – CDCA/DF, onde também traz claramente os percentuais destinados tanto
para a entidade (70%), quanto para o FDCA (30%), dos recursos provindos desta captação.III -
MONITORAMENTO:O monitoramento poderá se dar de várias formas, através de acompanha-
mento da execução do projeto através de visitas in loco, por meio de relatórios emitidos pelas
entidades beneficiadas e pela SEAS/DF, sobre a prestação de contas no tocante ao cumprimento dos
investimentos financeiros.IV - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA FINANCIAMENTO DE
PROJETOS:Os recursos disponibilizados para financiamento dos Projetos apresentados pelas
entidades, dependerão do montante dos recursos doados ao FDCA/DF. Após a deliberação da
Plenária do CDCA, às entidades e os valores aprovados serão publicados no DODF, através de
Resolução, e após o envio de correspondência às entidades pleiteantes.Aplicação Transitória I -
OBJETIVOS:- OBJETIVO GERAL: Repassar recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FDCA/DF, para Capacitação dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal; Capa-
citação dos Conselheiros de Direito e Dirigentes das Entidades executoras do Regime de Abrigo,
devidamente Registradas no CDCA/DF, na ótica do ordenamento e /ou reordenamento institucional,
conforme preconiza o ECA; para projetos apresentados por entidades registradas no CDCA/DF e
devidamente aprovados pelo Conselho do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelo
Plenário do CDCA/DF, para financiamento de ações com recursos do FDCA/DF.- OBJETIVOS
ESPECÍFICOS: Financiar a capacitação dos Conselheiros Tutelares do DF, com vista a melhoria do
atendimento prestados pelos mesmos e conseqüente promoção, garantia e defesa dos Direitos da
CRIAD do Distrito Federal, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente; Implantar e/ou
adequar o atendimento de entidades prestadoras de serviços de abrigamento conforme preconiza a
Lei 8.069/90, garantindo os princípios da brevidade, excepcionalidade e provisoriedade para crian-
ças e adolescentes dessas instituições. -Capacitar os Conselheiros de Direitos para atuação eficaz e
eficiente nas atribuições destas funções, de acordo com o que estabelece o ECA e a Lei 3.033. -
Melhorar o atendimento prestado por entidades não governamentais. – Promover o financiamento
de Projetos apresentados pelas entidades registradas no CDCA/DF, no intuito de auxiliar no desen-
volvimento da Política de Atendimento da Criança e do Adolescente no Distrito Federal. II –
OPERACIONALIZAÇÃO: Para a realização das capacitações definidas acima, serão elaborados
Projetos que definirão a execução das mesmas, conteúdo programático, metodologias pertinentes e
cronograma de atividades.O processo de capacitação contará com o apoio do CDCA/DF e com o
suporte técnico da Secretaria Executiva do CDCA/DF.Vale expor, que o planejamento das capacita-
ções, terá por base os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, visando sempre
capacitar, reciclar e preparar os Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direitos e os dirigentes de
Abrigo, para ações e intervenção que visem à garantia e defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal. – No tocante ao financiamento de projetos apresentados pelas
entidades devidamente registradas no CDCA/DF, para este serão abertos e divulgados, previamen-
tes,  prazos para recebimento dos respectivos projetos, que serão selecionados, e após divulgados
no DODF. III - MONITORAMENTO:O monitoramento poderá se dar de várias formas, através
de acompanhamento da execução do projeto através de visitas in loco, por meio de relatórios
emitidos pelas entidades beneficiadas e pela SEAS/DF, sobre a prestação de contas no tocante ao
cumprimento dos investimentos financeiros.IV – VIGÊNCIA:O presente Plano de Aplicação dis-
ponibilizará recursos existentes no Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA/DF,
no exercício de 2005 e 2006.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2005.
SEBASTIÃO VALADARES DE CASTRO

Presidente do CDCA/DF.

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 75/2005
 Dispõe sobre o  Registro provisório à entidade  Associação Marcelo Andrade da Silva.
 CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL
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