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DA SILVA, matrícula 103222-4, ONDE SE LÊ: 2°Quinquênio 02/09/1990 a 01/09/1995, LEIA-
SE: “...01/09/1990 a 30/08/1995...”

Na Ordem de Serviço de 06 de julho de 1998, publicada no DODF n°127, de 08 de julho de 1998,
página 23, que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade a servidora ELIANE MIRANDA
BERTOLAZZE, matrícula 101667-9, ONDE SE LÊ: 1°Quinquênio 10/04/1978 a 09/04/1983,
LEIA-SE: “...10/04/1978 a 08/05/1983...”

Na Ordem de Serviço de 06 de julho de 1998, publicada no DODF n°127, de 08 de julho de 1998,
página 23, que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade a servidora ELIANE MIRANDA
BERTOLAZZE, matrícula 101667-9, ONDE SE LÊ: 2°Quinquênio 10/05/1983 a 09/05/1988,
LEIA-SE: “...09/05/1983 a 06/05/1988...”

Na Ordem de Serviço de 06 de julho de 1998, publicada no DODF n°127, de 08 de julho de 1998,
página 23, que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade a servidora ELIANE MIRANDA
BERTOLAZZE, matrícula 101667-9, ONDE SE LÊ: 3°Quinquênio 10/05/1988 a 09/05/1993,
LEIA-SE: “...07/05/1988 a 05/05/1993...”

Na Ordem de Serviço de 06 de julho de 1998, publicada no DODF n°127, de 08 de julho de 1998,
página 23, que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade a servidora ELIANE MIRANDA
BERTOLAZZE, matrícula 101667-9, ONDE SE LÊ: 4°Quinquênio 10/05/1993 a 09/05/1998,
LEIA-SE: “...06/05/1993 a 04/05/1998...”

Na Ordem Serviço n° 18, de 16 de maio de 2003, publicada no DODF n°94, de 19 de maio de
2003, página 19, que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade a servidora ELIANE MIRAN-
DA BERTOLAZZE, matrícula 101667-9, ONDE SE LÊ: 5°Quinquênio 10/05/1998 a 08/05/
2003, LEIA-SE: “...05/05/1998 a 03/05/2003...”

Na Ordem de Serviço de 08 de dezembro de 1995, que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade
a servidora MARCIA MARIA DE CALDAS MATIAS, matrícula 103005-1, ONDE SE LÊ:
1°Quinquênio 13/12/1984 a 12/01/1990 LEIA-SE: “... 13/12/1984 a 10/01/1990...”

Na Ordem de Serviço de 08 de dezembro de 1995, que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade
a servidora MARCIA MARIA DE CALDAS MATIAS, matrícula 103005-1, ONDE SE LÊ:
2°Quinquênio 13/01/1990 a 12/01/1995 LEIA-SE: “... 11/01/1990 a 09/01/1995...”

No DODF de n°122, de 28 de junho de 2000, página, 30-31, que concedeu Licença Prêmio por
Assiduidade a servidora MARCIA MARIA DE CALDAS MATIAS, matrícula 103005-1, ONDE
SE LÊ: 3°Quinquênio 13/01/1995 a 11/01/2000 LEIA-SE: “... 10/01/1995 a 08/01/2000...”

Na Ordem de Serviço n°03, de 12 de janeiro de 2005, publicada no DODF n°12, de 18 de janeiro
de 2005, página 13, que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade a servidora MARCIA MA-
RIA DE CALDAS MATIAS, matrícula 103005-1, ONDE SE LÊ: 4°Quinquênio 12/01/2000 a
09/01/2005, LEIA-SE: “...09/01/2000 a 06/01/2005...”

Na Ordem de Serviço n°08, de 15 de fevereiro de 2005, publicada no DODF, n°31 de 16 de
fevereiro de 2005, página 24, que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor CAR-
LOS ALBERTO MANGUEIRA, matrícula 104372-2, ONDE SE LÊ: 1°Quinquênio 29/10/1997
a 27/01/2005, LEIA-SE: “...29/10/1997 a 14/01/2005...”

Na Ordem de Serviço n°31, de 01 de agosto de 2003, publicada no DODF de 05 de agosto de
2003, página 21, que concedeu Licença Prêmio por Assiduidade a servidora EURACY ALE-
XANDRE DA SILVA, matrícula 104318-8, ONDE SE LÊ: 1°Quinquênio 11/08/1989 a 10/08/
1994, LEIA-SE: “...29/09/1997 a 24/07/2003...”.

CONSELHO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 60, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009.
Delibera sobre a exclusão de candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para
o triênio 2009/2012.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO
FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações da política de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente, regido pela Lei nº 3.033, de 18 de julho de 2002, e tendo em
vista o que dispõe a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Lei nº 2.640/2000,
caberá ao CDCA/DF a organização do processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutela-
res do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º - Excluir candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal para o triênio
2009/2012, com base no artigo 17 da Resolução Nº 34, de 30 de junho de 2009, publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 125, Seção I, de 01 de julho de 2009:
I – BRAZLÂNDIA: Suely Martins Soares, Mauro Lúcio Alves dos Reis.
II – CEILÂNDIA NORTE: Regina Célia Maurício das Neves.
III – GAMA: Lídia Maria de Souza Alcântara.

IV – GUARÁ: Rosilene de Oliveira Morais, Maria Lúcia da Silva, Armando Ferreira Abiorana,
Luzia Vieira Guedes Amâncio.
V – PLANALTINA I: Anísio de Oliveira, Elvira Maria Fonteneli.
VI – SANTA MARIA: Rosival Gonçalves Ferreira, Jean Carmo Barbosa, Clarinda Valéria da
Silva, Paulo Rodrigues Beserra Silva, Felipe Junio de Jesus, Alex Martins Silva, Ivete Figueira da
Silva, Valdemiro Dourado Neto, Joana D´Arc Tavares de Souza, Neiva Alves de Souza, Dalatába-
ta Araújo Veloso.
VII – SOBRADINHO I: João Alves Cardoso, Lácio Fernandes Filho.
VIII – SOBRADINHO II: Maronita Rodrigues de Sousa Mariano, Guaranei Santos San-
tana, Antonia Rufino Martins, Carlos Alberto Barbosa, Daniella Monteiro Pereira, Evan-
dro Soares da Silva
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO NORMANDO FEITOSA DE MELO
Presidente

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 41, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009.
Delibera sobre o número e a implantação dos Conselhos Tutelares no Distrito Federal.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO
FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações da política de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente, criado pela Lei nº 234, de 15 de janeiro de 1992, e regido pela
Lei nº 3.033, de 18 de julho de 2002, no uso de suas atribuições legais,
I – CONSIDERANDO que na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal ado-
tam-se os princípios do interesse superior e da proteção integral a crianças e adolescentes, no
mandamento segundo o qual “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão” (CF, art. 227; LODF, art. 267);
II – CONSIDERANDO que, nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica
do Distrito Federal, no atendimento dos direitos da criança e do adolescente, as ações governa-
mentais serão organizadas com base nas diretrizes de descentralização político-administrativa,
cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de
assistência social, e de participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis (CF, arts. 227 e § 7º e 204 e
incs. I e II; LODF, arts. 3º, 5º, 268 e 269), o que fundamenta a existência obrigatória dos Conselhos
dos Direitos da Criança e do Adolescente como instâncias deliberativas e dos Conselhos Tutela-
res como órgãos que devem zelar pelos direitos da criança e do adolescente em cada comunidade;
III – CONSIDERANDO que na Convenção sobre os Direitos da Criança que, nos termos do
disposto na Constituição Federal, é equivalente a uma norma constitucional (art. 5º, §§ 2º e 3º, este
acresc. pela EC 45, de 8 dez. 2004) e, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, possui
status normativo supralegal (RE 349703, RE 466343, HC 87585. julg. 3. dez. 2008), ratificada
pelo Brasil e promulgada com o Decreto 99.710, de 21 de novembro de 1990, do Presidente da
República dispõe-se que “todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições
públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legis-
lativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior [superior] da criança” (art. 3º) e que
“os Estados Partes adotarão todas as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com
vistas à implementação dos direitos reconhecidos na” Convenção, “utilizando ao máximo os
recursos disponíveis” (art. 4º);
IV – CONSIDERANDO que no Estatuto da Criança e do Adolescente, em cumprimento ao artigo
204 e inciso II, da Constituição Federal, estabelece-se a forma de participação popular. As alíneas
“c” e “d” do parágrafo único do artigo 4º do Estatuto preconizam que a garantia da prioridade
compreende “preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas” e “destina-
ção privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juven-
tude”; no artigo 259, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabeleceu-se
que “compete aos Estados e Municípios promoverem a adaptação de seus órgãos e programas às
diretrizes e princípios estabelecidos nesta lei”; se determina que a política de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações gover-
namentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
(art. 86); se aponta como diretriz da política de atendimento a criação de conselhos municipais,
estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, como órgãos deliberativos e contro-
ladores das ações em todos os níveis, assegurando a participação popular paritária por meio de
organizações representativas, nos termos de leis federal, estaduais e municipais (art. 88 e inc. II);
a representação paritária do Poder Público e da sociedade civil organizada, possibilita legitimida-
de democrática às deliberações dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; no artigo
131 e seguintes, do Estatuto da Criança e do Adolescente, disciplina-se a criação do Conselho
Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente;
V – CONSIDERANDO que na Lei federal 8.242, de 12 de outubro de 1991, confere-se ao
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda –, entre outras, compe-
tência para: (I) elaborar as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente, fiscalizando as ações de execução, observadas as linhas de ação e as
diretrizes estabelecidas nos arts. 87 e 88 da Lei 8.069 de 1990; (II) zelar pela aplicação da política
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