
obrigatoriamente comporá o Processo de Prestação de Contas da UEx da Coordenação 

Regional de Ensino.

Parágrafo Único: O Quadro Resumo de Execução Financeira deverá ser acostado à 

Prestação de Contas no quadrimestre referente ao último pagamento efetivado.

Art. 7º A execução da Emenda Parlamentar deverá ser efetivada no exercício referente ao 

primeiro pagamento.

Parágrafo Único: Caso haja saldo residual e/ou não execução completa do recurso no 

exercício referente ao primeiro pagamento, a sua utilização ficará condicionada a 

autorização da SUPLAV.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

QUINTINO DOS REIS BORGES FILHO

 

ANEXO ÚNICO

Nº CRE / UE Capital Custeio Total

1 CRE PLANALTINA R$ 0,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

TOTAL R$ 0,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA Nº 58, DE 16 DE ABRIL DE 2020

Altera Portaria nº 167, de 29 de agosto de 2018, que dispõe sobre a lotação e remoção de 

servidor no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Público do Distrito Federal.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso das atribuições que lhes confere o art. 105, parágrafo único, incisos I, 

III e V da Lei Orgânica do Distrito Federal, RESOLVE:

Art. 1º O § 1º do artigo 7º da Portaria nº 167, de 29 de agosto de 2018, passa a vigorar 

com a seguinte alteração:

"Art. 7º ............................................................................................................................

§ 1º As comunicações de permutas que se fizerem necessárias serão apresentadas com 

antecedência mínima de dez dias, por meio de termo padronizado, dirigidas à Chefia 

Imediata" (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

ANDERSON GUSTAVO TORRES

SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 304, DE 27 DE ABRIL DE 2020

O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pelo artigo 114, do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 34.320, 

de 26 de abril de 2013, publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013, pag. 2, e, 

delegadas pelo art. 1º, incisos XVI, XVII, XVIII e XXII, da Portaria nº 141, de 05 de julho 

de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, o contido no artigo 3º e o 

anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, e no art. 255 e seguintes da Lei 

Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:

Art.1º Acolher, na íntegra, o Relatório SEI-GDF n.º 5/2019 SEJUS/GAB/COMISSÕES 

PERM. 83/17, constante dos autos do Processo Disciplinar nº 00400-000142/2017.

Art. 2º Determinar o ARQUIVAMENTO dos autos, com fundamento no art. 244, §1º, 

incisos I e II, da Lei Complementar nº 840/2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA IDOSO
CONSELHO DE DIREITOS DO IDOSO

 
RESOLUÇÃO Nº 151, DE 27 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a suspensão do EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01, de 05 de março de 
2020 e dá outras providências.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO 
FEDERAL, DA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA O IDOSO, DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, 
no uso de suas competências estabelecidas pela Lei nº 4.602, de 15 de julho de 2011 e 
conforme deliberação da 2ª Reunião Extraordinária do CDI/DF, realizada no dia 
27/04/2020, resolve:
Art. 1º Suspender o Edital de Convocação nº 01/2020-CDI/DF, publicado no DODF nº

65, págs.62 e 63, dia 6 de abril de 2020, que CONVOCA as entidades sem fins lucrativos 
com atuação no campo da promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa para a 
eleição dos representantes das entidades da sociedade civil organizada que comporão o 
Conselho dos Direitos do Idoso para a gestão 2020/2022.Art. 2º. Em virtude da atual 
situação de calamidade pública decretada em devido a pandemia do COVID-19, este 
Conselho decide prorrogar o mandato da sua atual Gestão 2018/2020 que encerraria no dia 
13 de julho de 2020 por prazo indeterminado e realizará o processo eleitoral para a gestão 
2020/2022, com nova convocação e calendário eleitoral a serem definidos após cessar os 
riscos do Coronavírus no Distrito Federal, tendo em vista que os idosos são mais 
vulneráveis a esta doença.Art. 3º As reuniões deste Conselho, quando necessárias para 
deliberação, serão realizadas virtualmente ou por teleconferência.
Art. 4º Ficam suspensas, por tempo indeterminado, as fiscalizações realizadas por este 
Conselho.
Art. 5º As medidas previstas nesta resolução poderão ser reavaliadas a qualquer momento.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIA LUCIA GUIMARÃES DE AGUIAR
Presidente do Conselho

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

 
RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 48, DE 28 DE ABRIL DE 2020

O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO 
FEDERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO 
DISTRITO FEDERAL, órgão autônomo, 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 5.244, de 16 de dezembro de 2013, vinculado administrativamente à Secretaria de 
Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Referendar e tornar público o resultado provisório de habilitação dos projetos 
processados e julgados pela Comissão de Seleção, em atendimento ao Edital de 
Chamamento Público nº 05/2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - 
DODF, nº 165, de 29 de agosto de 2018.
Parágrafo Único – O prazo para interpor recurso ao resultado provisório é de 5 (cinco) 
dias úteis após a publicação desta Resolução, conforme item 10.4 do Edital de Chamada 
Pública nº 05/2018.

PROCESSO INSTITUIÇÃO PROJETO SITUAÇÃO

00417-
00038270/2018-11

Lar Assistencial Maria de 
Nazaré - LAMANA

Cultura e arte 
por toda parte

HABILITADO

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
CORACY COELHO CHAVANTE

Presidente do Conselho

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, por meio de 
videoconferência, às quinze horas e trinta minutos, o Presidente abre os trabalhos da 3ª 
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF. 
Estavam presentes os seguintes conselheiros: Júlio Cesar Lima, como representante da 
Secretaria de Estado de Economia (Presidente); Adriana Barbosa Rocha de Faria, como 
representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS 
(infância e adolescência); e Graziele Lima Nogueira, como representante do Gabinete do 
Governador. Demais participantes: Coracy Coelho Chavante – Presidente do CDCA/DF; 
Diely de Castro Silva, João Paulo Carvalho Vinhal e Marina Maria Ventura Peixoto – 
DIPROJ/SECDCA; Luiza Arcângela de Almeida Carneiro – UNGEF/SEJUS. Item 1. 
Processo nº 00400-00019895/2020-22 - Ação Social Renascer: Devolução de valor 
transferido indevidamente para a conta do FDCA/DF. A instituição informou, via Ofício, 
que efetuou, por equívoco, quatro transferências para a conta bancária do FDCA/DF, no 
valor total de R$7.501,16, e solicita a devolução do valor. O Conselho delibera por 
autorizar a devolução do valor à conta bancária da instituição. Autoriza ainda a realização 
de remanejamento orçamentário e, por conseguinte, adequação necessária no Quadro de 
Detalhamento da Despesa da UG/UO FDCA/DF: 110.901-44908, conforme solicitado 
pela Coordenação do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Item 2. Processo nº 
00417-00037048/2018-09 - Projeto Governamental: Programa de Atendimento Integrado 
Móvel – Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF): Aprovação da versão final do 
projeto. Em sua 38ª reunião ordinária, o Conselho havia deliberado por encaminhar o 
projeto à Plenária para autorização de nova descentralização de recurso em 2020, bem 
como autorizar a alteração no Plano de Trabalho solicitada pelo órgão. A
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Defensoria, então, apresentou Plano ajustado para análise técnica.O Parecer Técnico n.º 

238/2020 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ apontou que não restam pendências de 

correção no novo Plano de Trabalho. Acrescenta-se que a descentralização do recurso foi 

autorizada em reunião virtual da Diretoria Executiva do CDCA/DF, ocorrida no dia 

27/03/2020. O Conselho delibera por aprovar o novo Plano de Trabalho. Item 

3.Questionamentos/Recomendações da Controladoria Setorial de Justiça (comuns a vários 

processos de projetos): Resposta aos questionamentos e recomendações. O Conselho 

toma conhecimento das recomendações contidas em Notas Técnicas da Controladoria 

Setorial de Justiça, comuns a diversos projetos, que necessitam de resposta por parte do 

Conselho. O Conselho delibera por definir as seguintes respostas: Primeira 

recomendação: “Apresentar ata atualizada da eleição da Diretoria da instituição”. 

Resposta: Será requisitado o documento atualizado às instituições. Segunda 

recomendação: “Para os empregados a serem contratados com recursos da parceria, 

apresentar Declaração de inexistência de vínculo com Administração Pública FEDERAL, 

ESTADUAL ou MUNICIPAL”. Resposta: Será solicitada declaração das instituições 

afirmando que não realizarão pagamento a servidor ou empregado público com recursos 

da parceria. Terceira recomendação: “Considerando o texto da CLÁUSULA NONA - 

TITULARIDADE DE BENS, do Termo de Fomento (MROSC), será necessário que o 

Administrador Público faça constar no processo justificativa formal que demonstre que a 

opção pela definição da destinação final dos bens adquiridos na parceria atende ao 

interesse público”. Resposta: Em relação a essa recomendação, o Conselho delibera por 

estender a discussão acerca dos pontos que deverão ser abordados na resposta, e concluir 

a elaboração do texto posteriormente. Quarta recomendação: “Promover no âmbito da 

SEJUS a publicação dos atos normativos específicos das políticas públicas setoriais 

relativas ao seu objeto, e as respectivas instâncias de pactuação, deliberação e 

participação social”. Resposta: O Decreto nº 37.843/2016 define em seu art. 2º ato 

normativo setorial como “ato normativo emitido por órgão ou entidade da administração 

pública distrital com disposições complementares ao disposto neste Decreto sobre 

seleção, celebração, execução e prestação de contas de parcerias com organizações da 

sociedade civil, de acordo com as peculiaridades dos programas e políticas públicas 

setoriais”. Dessa forma, o Ato Normativo que disciplinará as parcerias do CDCA/DF será 

o ato da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, que se encontra em elaboração, 

conforme Processo SEI nº 00400-00019881/2019-75. Quinta recomendação: “Avaliar os 

impactos das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus, conforme Decreto nº. 40.583, de 1º de abril 

de 2020, e Resolução Ordinária nº 44, de 17 de março de 2020, do Conselho dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, analisando inclusive as alterações pertinentes no Plano de 

Trabalho aprovado para o Termo de Fomento (MROSC)”. Resposta: A Resolução 

Ordinária nº 44 do CDCA/DF, de 17/03/2020, não suspende as atividades das instituições 

que executam projetos com recursos do FDCA/DF, apenas recomenda a suspensão. 

Ainda assim, houve a publicação de Aviso da Secretaria Executiva da SEJUS/DF, 

publicado no DODF nº 62, de 01 de abril de 2020, informando que os projetos poderão 

passar por nova avaliação a critério dos partícipes. Além disso, o CDCA/DF publicou 

Resolução – Resolução Ordinária nº 46, de 22 de abril de 2020, DODF nº 76, de 23 de 

abril de 2020, – dispondo sobre a avaliação dos projetos financiados pelo Fundo dos 

Direitos da Criança e Adolescente do Distrito Federal que, durante a pandemia 

continuaram executando ações voltadas para o público-alvo e que solicitaram prorrogação 

do prazo de execução. Sexta recomendação: “Em atendimento aos arts. 10 e 11 da Lei 

Nacional nº 13.019/2014, promover a divulgação na internet da parceria celebrada com o 

respectivo Plano de Trabalho aprovado para o Termo de Fomento”. Resposta: A 

divulgação dos projetos que recebem recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – FDCA/DF já é realizada no sítio eletrônico do CDCA/DF. Há página 

especifica para cada projeto, onde é possível visualizar o Plano de Trabalho aprovado, 

bem como acessar informações sobre o objeto da parceria, número de atendidos no 

projeto etc. Link – Entidades Beneficiadas: 

<http://www.conselho.crianca.df.gov.br/entidades-beneficiadas/>. Sétima recomendação: 

“Demonstrar as ferramentas que viabilizam o acompanhamento pela internet dos 

procedimentos de liberação de recursos referentes às parcerias”. Resposta: Uma 

ferramenta utilizada pelo Conselho é a divulgação de um instrumental de 

acompanhamento e transparência no site do CDCA/DF, contendo as seguintes 

informações: número do processo; Edital de seleção; número do Termo de Fomento; 

nome da instituição; nome do projeto; data da celebração do Termo de Fomento; data do 

fim da vigência do Termo; descrição do objeto do projeto; número de atendidos; total de 

recursos repassados a título de subvenção social; total de recursos repassados a título de 

auxílio investimento; total de recursos repassados ao projeto, data da liberação do 

recurso; e total de recursos repassados anualmente por projeto. Tal instrumental é 

atualizado mensalmente pela Unidade de Gestão de Fundos, e está disponível no link: 

<http://www.conselho.crianca.df.gov.br/entidades-beneficiadas/>. Oitava recomendação: 

“Findado o período da suspensão estabelecido na Resolução Ordinária nº 44, de 17 de

março de 2020, promover a atualização do Plano de Trabalho, de forma a constar 

a definição da data de início e fim da parceria, observando ainda a atualização do 

cronograma de desembolso, em consonância com o cronograma de execução da 

parceria”. Resposta: O Conselho de Administração do FDCA/DF recomenda às 

instituições com projetos que sofrerem alterações decorrentes da suspensão ou 

redução de atividades no período das medidas de isolamento social provocadas 

pela pandemia da COVID-19 que providenciem a atualização de seus planos de 

trabalho. Nona recomendação: “Em atenção ao Parecer Jurídico n.º 131/2020 - 

PGDF/PGCONS, bem como em observância à Resolução nº 54/2010 do Conselho 

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, 

esclarecer a situação do membro da diretoria da OSC que atua como Conselheiro 

do CDCA”. Em relação a essa recomendação, o Conselho solicita que o referido 

Parecer seja enviado a todos os conselheiros para leitura e análise, para que seja 

possível elaborar uma resposta aprofundada na próxima reunião do Conselho. Item 

4. Processo nº 00417-00038089/2018-12 – PRONOVI – Projeto Comunica Galera: 

alterações do Plano de Trabalho diante da Pandemia da COVID-19. A 

instituiçãomanifestou interesse em dar continuidade ao projeto, utilizando-se de 

ferramentas virtuais para cumprir as metas propostas no plano de trabalho e 

interagir com os atendidos, enquanto perdurar a determinação pelo isolamento 

social. A instituição solicita o pagamento da quarta parcela, para que possa 

prosseguir com o pagamento dos funcionários do projeto. A Comissão de 

Monitoramento e a gestora da parceria se manifestaram favoráveis à continuidade 

do projeto. O Conselho, no entanto, delibera por solicitar, no prazo de 7 dias, 

melhores esclarecimentos por parte da OSC em relação ao cumprimento das 

atividades previstas para os últimos três meses do projeto, conforme cronograma 

de execução apresentado pela OSC, em especial aquelas concernentes aos 

encontros periódicos para acompanhamento das Comissões Editoriais. O Conselho 

solicita, ainda, que a instituição esclareça a quantidade de atendidos que possuem 

acesso regular à internet, para o acompanhamento das atividades à distância. No 

caso das crianças que não possuem acesso, o Conselho solicita que a OSC 

esclareça qual será a alternativa de atendimento a essas crianças. Item 5. Processo 

nº 00417-00038100/2018-36 – PRONOVI – Projeto: A Cultura como semente de 

um bom futuro: alterações do Plano de Trabalho diante da Pandemia da COVID-

19. A instituiçãomanifestou interesse em dar continuidade ao projeto, adotando o 

regime de teletrabalho e realizando atividades à distância com as crianças, bem 

como prestando assistência às famílias, enquanto perdurar a determinação pelo 

isolamento social. A Comissão de Monitoramento e a gestora da parceria se 

manifestaram favoráveis à continuidade do projeto. O Conselho delibera por 

autorizar a continuidade do projeto, nos termos do novo Plano de Trabalho, 

considerando as readequações na metodologia apresentadas pela instituição. No 

entanto, solicita que a instituição esclareça a quantidade de atendidos que possuem 

acesso regular à internet, para o acompanhamento das atividades à distância. No 

caso das crianças que não possuem acesso, o Conselho solicita que a OSC 

esclareça qual será a alternativa de atendimento a essas crianças. Item 6. Processo 

nº 00417-00006775/2017-35 – Nova Acrópole – Criança para o bem – Oficina de 

Esporte: alterações do Plano de Trabalho diante da Pandemia da COVID-19. A 

instituiçãomanifestou interesse em dar continuidade ao projeto por meio de 

teleaulas transmitidas via Internet, procedendo com reduções na carga horária e 

remuneração de alguns dos profissionais contratados, bem como distrato de 

contrato de outros, o que acarretaria numa economia de R$9.571,34 do valor total 

do projeto. Devido à economia de recursos, a instituição pleiteia a prorrogação do 

termo de fomento em um mês, utilizando-se do valor retromencionado. A 

Comissão de Monitoramento e a gestora da parceria se manifestaram favoráveis à 

continuidade do projeto, contanto que a instituição obedeça a algumas 

recomendações relativas ao registro das atividades realizadas. O Conselho delibera 

por aprovar a continuidade do projeto, devendo a instituição seguir às orientações 

elencadas pela gestora da parceria, inclusive com a prorrogação da execução por 

um mês adicional, no qual serão realizadas as oficinas de esporte inicialmente 

previstas no projeto, utilizando o valor sobejante de R$9.571,34. O Conselho 

solicita, ainda, que a instituição esclareça a quantidade de atendidos que possuem 

acesso regular à internet, para o acompanhamento das teleaulas à distância. No 

caso das crianças que não possuem acesso, o Conselho solicita que a OSC 

esclareça qual será a alternativa de atendimento a essas crianças. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas, e foi lavrada a presente 

Ata que vai assinada pelo Presidente do Conselho de Administração do Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente.

JÚLIO CESAR LIMA

Presidente do Conselho
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