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CON-DF e outros órgãos públicos de defesa do consumidor e entidades civis, tais quais: ONG;
OCIPS e Fundações sem fins lucrativos;
b) Analisar o Plano de Trabalho Anual do FDDC até o final do 2º bimestre, emitindo parecer
conclusivo acerca do mérito da proposição;
c) Fornecer aos interessados as orientações pertinentes às atividades voltadas à proteção e à
defesa dos direitos do consumidor;
d) Avaliar o conteúdo didático pedagógico do(s) projeto(s) e/ou obra s) apresentados;
e) Monitorar as ações de cada projeto em adequação aos objetivos e metas previamente estabe-
lecidos;

DA ORIGEM DOS RECURSOS
Art. 4º. Constituem receitas do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor os valores resultan-
tes de:
I - sanções pecuniárias resultantes das condenações, multas ou indenizações determinadas ou
aplicadas em razão de quaisquer ações judiciais que impliquem a obrigação de ressarcir danos
morais ou patrimoniais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos de
consumidores;
II - multas aplicadas por autoridade administrativa por cometimento de infrações a direitos de
consumidores;
III - rendimentos auferidos da aplicação financeira dos recursos do próprio Fundo;
IV - dotações orçamentárias destinadas ao Fundo;
V - receitas de convênios, consórcios, contratos ou outros ajustes celebrados com órgãos ou
entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;
VI - contribuições, doações, legados ou outros atos de pessoas físicas ou jurídicas de direito
público ou privado, nacionais ou estrangeiras;
VII - transferências do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos da Lei nº 7.347, de 24
de julho de 1985, e de outros fundos correlatos;
VIII - saldos de exercícios anteriores;
IX - outros recursos que lhe forem destinados.

DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 5º. Os recursos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor serão destinados pelo
Conselho de Administração, prioritariamente a:
I – implantação e execução de programas e projetos relacionados com o direito do consumidor;
II – implementação de programas e projetos que visem o fortalecimento, o aprimoramento da
proteção da Política Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor no Distrito Federal, confor-
me dispõe a Lei nº 8.078/90.
III – promoção de eventos relacionados com a tutela de direitos do consumidor, a defesa da
concorrência e as relações mercadológicas de consumo, incluída a elaboração de material de
divulgação;
IV – eventualmente, poderão ocorrer despesas na aquisição de materiais de consumo e ou perma-
nente, que possam otimizar a proteção e à defesa dos direitos do consumidor, na forma prevista
pelo Decreto nº. 16.098/94 ou seu substituto, que aprova as Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil do Distrito Federal e anexos.
Art. 6º. O Conselho de Administração estabelecerá as regras gerais de apresentação e aprovação
do projeto básico, por intermédio de edital convocatório que será publicado anualmente e na
forma do art. 2º, contendo, dentre outros:
I – Objetivo;
II – Justificativa;
III – Meta;
IV – Descrição;
V – Obrigações da Contratada;
VI – Prazo de Entrega;
VII – Recursos Necessários;
VIII – Sustentabilidade;
IX – Continuidade.
§1º Eventualmente, os proponentes poderão endereçar ao Conselho projetos especiais que não se
submeterão às regras de convocação deste artigo. Os projetos especiais serão aprovados de
acordo com a discricionariedade deste Conselho, condicionado à aprovação por maioria qualifi-
cada, demonstrando, além das exigências do projeto básico:
I – urgência;
II – excepcionalidade.

DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS
Art. 7º. O funcionamento do Conselho de Administração observará as seguintes condições:
I - as decisões serão tomadas exigido o quorum da maioria absoluta dos membros;
II - compete-lhe exclusivamente deliberar sobre a gestão e a aplicação dos recursos do Fundo de
Defesa dos Direitos do Consumidor;
III - contará com secretaria executiva, constituída por recursos humanos e materiais do Instituto
de Defesa do Consumidor – PROCON-DF.
Art. 8º. A aprovação dos projetos do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do Distrito
Federal far-se-á por voto aberto, exigida maioria dos votos dos Conselheiros presentes.

DA ORDENAÇÃO DA DESPESA
Art. 9º. A gestão orçamentária e financeira do Fundo de Defesa do Consumidor ficará a
cargo do titular do Instituto de Defesa do Consumidor ou a quem ele delegar, por meio de ato
expresso.
Art. 10. O ordenador da despesa é responsável pelo encaminhamento da prestação de contas
do Fundo de Defesa do Consumidor ao órgão contábil competente, zelando pela sua eficácia e
exatidão, de acordo com o art. 7º, da Lei nº 3.163, de 03 de agosto de 2003.
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ILDECER MENESES DE AMORIM
Presidente do Conselho de Administração do FDDC

CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 23 DE MARÇO  DE 2010,
Dispõe sobre o Registro à associação AÇÃO SOCIAL JOÃO XXIII. O CONSELHO DOS DIREI-
TOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL – CDI/DF, órgão, consultivo e deliberativo, vincu-
lado à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, com a finalidade de formu-
lar, fiscalizar, coordenar, supervisionar e avaliar as ações voltadas para o idoso no Distrito
Federal, conforme determina a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso e os
termos da Resolução Normativa nº 03, de 02 de setembro de 2004, RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER REGISTRO à associação AÇÃO SOCIAL JOÃO XXIII localizada na ÁREA
ESPECIAL 07/09 SETOR LESTE - GAMA, sob o nº 01/2010 e inscrever o seu programa de
atendimento a atividades educativas, culturais e de assistência social, em conformidade com o
processo 400.000363/2010, com validade de 03 anos a partir da data de sua publicação.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JANET HENRIQUES MOTA AZEVEDO
Presidente do CDI/DF

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 67/2010-CDCA/DF
DE 22 DE MARÇO DE 2010

Dispõe sobre a distribuição de 200 (duzentas) vagas entre os participantes selecionados do
Distrito Federal no XXIII Congresso Nacional da Associação Brasileira de Magistrados, Promo-
tores de Justiça e Defensores Públicos – ABMP, a ser realizado nos dias 5, 6 e 7 de maio de 2010,
no Cento de Convenções Ulisses Guimarães.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO
DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, órgão 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 n. 3.033/
2002, e vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUS, tendo
em vista o Acordo de Cooperação Técnico-Científica destinado à realização do XXIII Congresso
Nacional da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos
da Infância e da Juventude - ABMP, celebrado entre esta e o Conselho dos Direitos da Criança e
do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, RESOLVE:
Art. 1º. TORNAR PÚBLICO a distribuição das vagas para os participantes selecionados, do referi-
do evento, a seguir: a) 40 (quarenta) vagas para os Conselheiros do CDCA/DF, levando em consi-
deração o seguinte critério de participação efetiva nas reuniões plenárias e das Comissões do
CDCA/DF; b) 66 (sessenta e seis) vagas para os Conselheiros Tutelares (levando em consideração
a freqüência ao Curso de Formação Continuada promovido pelo Conselho); c) 6 (seis) vagas para
a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUS (prioritariamente para
técnicos dos Centros de Internação); d) 6 (seis) vagas para Secretaria de Estado de Educação
(prioritariamente para representantes dos Conselhos de Segurança Escolar); e) 6 (seis) vagas para
a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - SEDEST (prioritari-
amente para técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e Centros de Refe-
rência Especializado de Assistência Social - CREAS); f) 6 (seis) vagas para a Secretaria de Estado de
Segurança Pública – SSP/DF (prioritariamente para Delegacias da Criança e do Adolescente - DCA,
e de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCA); g) 6 (seis) vagas para a Secretaria de Estado de
Saúde; h) 5 (cinco) vagas para Secretaria Executiva do CDCA/DF; i) 50 (cinqüenta) vagas para as
Entidades registradas no CDCA/DF ( com registro válido); j) 2 (duas) vagas para o Conselho de
Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF (um representante do Governo e um representante
da sociedade civil); k) 3 (três) vagas para o Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Distrito Federal – Fórum-DCA/DF; l) 2 (duas) vaga para o Fórum de Enfrentamento ao Trabalho
Infantil do Distrito Federal– Fórum-PETI; e m) 2 (duas) vaga para a Comissão de Enfrentamento
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - CEVESCA.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Distrito
Federal.

MILDA LOURDES PALA MORAES

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA CONJUNTA Nº 13 SGA/NOVACAP, DE 30 DE MARÇO DE 2010.
Os titulares dos órgãos cedente e favorecido, no uso das atribuições regimentais, e ainda, de
acordo com o Decreto nº 17.698, de 23 de setembro de 1996, resolvem:
Art. 1º. Descentralizar o crédito orçamentário na forma que especifica:
DE: UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
           UG: 320101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PARA: UO:  22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
            UG: 190201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
PLANO DE TRABALHO: 04.122.0100.3943.0001
NATUREZA DE DESPESA                 FONTE                   VALOR R$
            44.90.51                                     100                     1.900.000,00
OBJETO: Descentralização de crédito orçamentário, para fazer face às despesas com a contra-
tação de empresa especializada para a obra de modernização tecnológica dos elevadores do
Edifício Anexo do Palácio do Buriti. Processo nº 112.000.735/2007.
Art. 2º. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

JOZÉLIA PRAÇA DE MEDEIROS                      JOSÉ ALVES DE MELO JÚNIOR
                 U.O Cedente                                                             U.O Favorecida

PORTARIA CONJUNTA Nº 14 SGA/NOVACAP, DE 30 DE MARÇO DE 2010.
Os titulares dos órgãos cedente e favorecido, no uso das atribuições regimentais, e ainda, de
acordo com o Decreto nº 17.698, de 23 de setembro de 1996, resolvem:

cybelly.reis
Marcador de texto


