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III - Fazer gestões junto ao governo Federal para viabilizar os recursos financeiros necessários à 
participação na etapa nacional das delegadas/os na Conferência Distrital eleitas/os na 3ª CDPM. 
Art. 19. À Comissão de Relatoria compete:
I - Formular proposta de metodologia para consolidação dos relatórios dos grupos;
II - Coordenar a consolidação dos relatórios dos grupos de trabalho;
III - Elaborar, organizar e acompanhar, a publicação do relatório final da Conferência Distrital 
de Políticas para as Mulheres junto a Comissão de Comunicação;
IV - Elaborar o roteiro para a apresentação dos relatórios.

SEÇÃO III
DA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS

Art. 20. Os relatórios das Conferências Regionais devem ser elaborados a partir do temário da 
3ª Conferência Distrital de Políticas para as Mulheres, levando em consideração as deliberações 
regionais.
Parágrafo único. As contribuições das Conferências Temáticas, aprovadas segundo o artigo 
4°, parágrafo 4° deste Regimento, poderão ser encaminhadas para as Conferências Regionais.
Art. 21. A Comissão Organizadora da 3ª CDPM deve consolidar seus relatórios e encaminhá-los 
à Comissão Organizadora da Conferência Nacional.
§1º Os relatórios das Conferências Temáticas e Regionais encaminhados à Comissão de Relatoria 
da 3ª CDPM deverão apresentar dois blocos em separado:
1) os resultados e propostas para a plataforma distrital de políticas públicas para o Distrito Federal;
2) os resultados e propostas referentes à Plataforma Nacional, na forma do roteiro previsto no § 2º.
§2º Deverão obedecer ao roteiro previamente definido pela Comissão Organizadora e ser apre-
sentados em versão resumida de no máximo 10 (dez) laudas, em espaço 02 (dois), e encami-
nhados à Comissão Organizadora da 3ª Conferência Distrital de Políticas para as Mulheres por 
meio eletrônico para o endereço conferenciamulheresdf2011@gmail.com, até 72 horas após a 
realização da Conferência Regional, ou entregar na sede na Secretaria de Estado da Mulher do 
Distrito Federal, localizada no Anexo do Palácio do Buriti, 10º andar, sala 1001, Brasília – DF.
Art. 22. O Relatório Final da 3ª Conferência Distrital de Políticas para as Mulheres será resultante 
das propostas apresentadas e aprovado em plenário, em âmbito Distrital.

CAPÍTULO VI
DA PARTICIPAÇÃO

Art. 23. A 3ª Conferência Distrital de Políticas para as Mulheres é aberta a todas (os) que se 
interessam pela temática.
§ 1º Para candidatar-se a 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres  o (a) participante 
deverá, necessariamente, ter participado de pelo menos 01 (uma) das 04 (quatro) Conferências 
Regionais.
Art. 24.  A delegação do Distrito Federal para a 3ª Conferência Nacional de Políticas para as 
Mulheres terá a seguinte composição, conforme especificado na Tabela de Delegadas por Unidade 
da Federação constante no Regimento da 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres:
I - 20 (vinte) delegadas dos órgãos do Governo do Distrito Federal indicadas para este fim; e
II – 31 (trinta e um) delegadas da sociedade civil eleitas na Conferência Distrital.
§ 1º A participação nas Conferências Regionais e/ou Distrital, e a composição da delegação para 
a Conferência Nacional, deverão observar as dimensões de classe, étnico raciais, geracional, de 
orientação sexual e de condição física da sociedade brasileira.
Art. 25 As inscrições das/os delegadas/os eleitas da 3ª CDPM para a 3ª CNPM deverão chegar 
a Comissão de Articulação e Mobilização, via correio eletrônico (inscricaomulheresdf2011@
gmail.com) até 28 de outubro de 2011.
§ 1º A Comissão de Articulação e Mobilização deverá ser encaminhar à Comissão Organizadora 
Distrital a lista de delegadas/os e suplentes eleitas na Conferência Distrital, contendo o número 
da carteira de identidade ou documento oficial com foto, até 31 de outubro de 2011.
§ 2º As/os suplentes substituirão as delegadas/os obedecendo a ordem da listagem apresentada 
pela Conferência Distrital, respeitando-se a proporcionalidade entre delegadas advindas da 
sociedade civil e delegadas governamentais.
§4º Para a efetivação da suplência, deverá ser apresentada uma carta de substituição assinada 
pela responsável da Comissão Organizadora Distrital ou pela delegada/o impossibilitada/o de 
comparecer à 3ª CNPM.

CAPÍTULO VII
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27. A 3ª CDPM aprovará em sua sessão de abertura o regulamento que norteará seus trabalhos.
§1º Durante a 3ª CDPM serão realizados trabalhos em grupo, para discussão e aprovação das 
propostas no respectivo grupo;
§2º Serão asseguradas, em todas as etapas da 3ª CDPM os recursos de acessibilidade para a equi-
paração de oportunidades entre pessoas com e sem deficiência de acordo com as determinações 
legais e normas técnicas em vigor.
Art. 28. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora 
da 3ª CDPM.
Secretaria da Mulher do Distrito Federal – SEM/DF
Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal – CDM/DF

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 96, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011.
O 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 nº 3.033/2002 e vinculado 
à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, por deliberação do Pleno em aprovação 
na 213ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de setembro de 2011, nos termos do seu Regimento 
Interno, RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal – SECriança a celebrar 
Termos de Cooperação Técnica que tenham como escopo a realização de parcerias com entidades 
assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, ou 
órgãos públicos, para fins de execução da Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços à 
Comunidade, em cumprimento ao art. 117, do ECA.
Parágrafo Único - As entidades a que se refere o caput deste artigo, em se tratando de entidades 
de defesa, garantia e proteção de direitos de Crianças e Adolescentes, deverão estar registradas no 
CDCA e terem seus programas inscritos neste Conselho, bem como os órgãos públicos deverão 
ter seus programas inscritos no CDCA.
Art. 2º Serão observadas, ainda que na prestação de serviços gratuitos à comunidade, no que cou-
ber, as disposições constantes do Capítulo V, do Título II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parágrafo Único. Deverão estar expressas, nos Termos de Cooperação Técnica em questão, as 
seguintes vedações:
I – ao trabalho noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas 
do dia seguinte;
II – ao trabalho perigoso, insalubre ou penoso;
III – ao trabalho realizado em locais prejudiciais à formação e ao desenvolvimento físico, psí-
quico, moral e social do adolescente; e
IV – ao trabalho realizado em horários e locais que não permitam a freqüência à escola.
Art. 3º Para fins do disposto nesta resolução, serão observadas ainda as deliberações deste Con-
selho no que diz respeito ao Plano de Atendimento Socioeducativo aprovado pelo CDCA-DF, 
com base normas do ECA e do SINASE.
Art. 4º Os Termos de Cooperação Técnica a que se refere esta resolução serão celebrados em 
consonância com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93.
Art. 5º A SECriança deverá cumprir todas as diligências necessárias junto à Vara da Infância e da 
Juventude – VIJ, bem como com os atos administrativos de sua competência, para a consecução da 
Medida Socioeducativa objeto de cada Termo de Cooperação Técnica de que trata esta resolução.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MILDA LOURDES PALA MORAES

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 35, DE 26 DE SETEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre a competência do Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal em relação aos débitos 
tributários reconhecidos pela Procuradoria Geral do Distrito Federal como prescritos em virtude 
do valor consolidado, conforme preceituam o artigo 12 da Lei Complementar nº 781/2008, o 
artigo 2º do Decreto nº 13.119/91 e nos termos do Parecer nº 193/2010–PROFIS/PGDF.
O PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 6º, incisos I, V, XI, XVII, XXII e XXXV, da Lei Complementar nº 395, de 31 
de julho de 2001, RESOLVE:
Art. 1º Compete ao Procurador Chefe da Procuradoria Fiscal a análise e aprovação final dos 
pareceres proferidos em processos administrativos referentes a débitos tributários que venham 
a ter sua prescrição reconhecida por esta Casa Jurídica em razão do valor consolidado inferior a 
R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme disciplinam o artigo 12 da Lei Complementar nº 781/2008, 
o artigo 2º do Decreto nº 13.119/91 e nos termos do Parecer nº 193/2010–PROFIS/PGDF. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

ROGÉRIO LEITE CHAVES

PORTARIA Nº 36, DE 26 DE SETEMBRO DE 2011.(*)
Dispõe sobre o Núcleo de Grandes Devedores no âmbito da Procuradoria-Geral do 
Distrito Federal.
O PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício das suas atribuições 
constantes da Lei Complementar nº 395, de 31 de Julho de 2001, RESOLVE:
Art. 1º O Núcleo de Grandes Devedores (NGD), no âmbito da Procuradoria Geral do Distrito 
Federal, rege-se pelo disposto nesta Portaria.

Capítulo I - Disposições Preliminares
Art. 2º São considerados grandes devedores, no âmbito da Procuradoria Geral do Distrito Fede-
ral, aqueles devedores inscritos em dívida ativa do Distrito Federal, cujos débitos, de natureza 
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