
Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida 
comissão e apresentação de relatório conclusivo, podendo este prazo ser prorrogado por 
igual período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ZILMAR SOUSA

PORTARIA Nº 16, DE 06 DE MARÇO DE 2020
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS CONSELHOS 
TUTELARES, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os Artigos 76 e 78, 
parágrafo único c/c Art. 80, §2º da Lei nº 5.294/2014 c/c Artigo 5º, "d", da Portaria nº 112, 
de 10 de maio de 2018, publicada no DODF nº 91, de 14 de maio de 2018; Portaria n.º 25 
de 26 de abril de 2018, publicada no DODF n.º 81 de 27 de abril de 2018, página 26; 
Portaria n.º 33 de 16 de julho de 2018, publicada no DODF n.º 134, de 17 de junho de 
2018, página 21 e as normas do processo de apuração de infração disciplinar previstas no 
Título VII da Lei Complementar nº 840/11, resolve:
Art. 1º Reinstaurar a Comissão de Processo Disciplinar destinada a apurar os fatos 
constantes dos autos do processo nº 00417- 00032319/2018-21, prorrogada por intermédio 
da Portaria nº 04, de 08 de janeiro de 2020, publicada no DODF Nº 6, de 9 de janeiro de 
2020, página 11.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida 
comissão e apresentação de relatório conclusivo, podendo este prazo ser prorrogado por 
igual período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ZILMAR SOUSA

PORTARIA Nº 17, DE 06 DE MARÇO DE 2020
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS CONSELHOS 
TUTELARES, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os Artigos 76 e 78, 
parágrafo único c/c Art. 80, §2º da Lei nº 5.294/2014 c/c Artigo 5º, "d", da Portaria nº 112, 
de 10 de maio de 2018, publicada no DODF nº 91, de 14 de maio de 2018; Portaria n.º 25 
de 26 de abril de 2018, publicada no DODF n.º 81 de 27 de abril de 2018, página 26; 
Portaria n.º 33 de 16 de julho de 2018, publicada no DODF n.º 134, de 17 de junho de 
2018, página 21 e as normas do processo de apuração de infração disciplinar previstas no 
Título VII da Lei Complementar nº 840/11, resolve:
Art. 1º Reinstaurar a Comissão de Processo Disciplinar destinada a apurar os fatos 
constantes dos autos do processo nº 00417- 00034725/2018-29, prorrogada por intermédio 
da Portaria nº 03, de 08 de janeiro de 2020, publicada no DODF Nº 6, de 9 de janeiro de 
2020, página 11.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida 
comissão e apresentação de relatório conclusivo, podendo este prazo ser prorrogado por 
igual período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ZILMAR SOUSA

PORTARIA Nº 18, DE 06 DE MARÇO DE 2020

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS CONSELHOS 
TUTELARES, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 78, parágrafo 
único c/c art. 80, §2º da Lei nº 5.294/2014, Portaria nº 112, de 10 de maio de 2018, 
publicada no DODF nº 91, de 14 de maio de 2018, Portaria n.º 25 de 26 de abril de 2018, 
publicada no DODF n.º 81 de 27 de abril de 2018, página 26; Portaria n.º 33 de 16 de 
julho de 2018, publicada no DODF n.º 134, de 17 de junho de 2018, página 21, e as 
normas do processo de apuração de infração disciplinar previstas no Título VII da Lei 
Complementar nº 840/2011, resolve:

Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para a conclusão dos trabalhos da 
Comissão Processante, reinstaurada pela Portarira nº 01, de 08 de janeiro de 2020, 
publicada no DODF nº 6 de 9 de janeiro de 2020, página 11, destinada a apurar os fatos 
relacionados no Processo n.º 0417-001852/2016.

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

ZILMAR SOUSA

CONSELHO DE DIREITOS DO IDOSO
 

RESOLUÇÃO Nº 149, DE 04 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a concessão de renovação de inscrição de programa ao Programa 
Providência de Elevação de Renda Familiar

O CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL - CDI/DF, no 
uso de suas competências estabelecidas pela Lei nº 4.602, de 15 de julho de 2011 e nos 
termos da Resolução nº 40, de 02 de julho de 2013, conforme deliberado na 2ª Reunião 
Ordinária do CDI/DF, realizada no dia 04/03/2020, resolve:Art. 1º. Conceder renovação 
de Inscrição de Programa nº 01/2020, ao Programa Providência de Elevação de Renda 
Familiar, CNPJ 02.394.511/0001-60, localizado no Setor de Grandes áreas Sul, Quadra 
601, S/N, Conjunto B, Asa Sul, Brasília/DF, com validade de 18 meses a partir da data de 
sua publicação, conforme decisão exarada no Processo nº. 00400-00050815/2019-72.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIA LUCIA GUIMARÃES DE AGUIAR

Presidente do Conselho

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

 

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - 
SAAN- Quadra 01, Lote C, às nove horas e trinta minutos, o Presidente abre os trabalhos 
da 38ª Reunião Ordinária 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); Denise Rodrigues 
Parreira, como representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito 
Federal – SEJUS (infância e adolescência); Graziele Lima Nogueira, como representante 
do Gabinete do Governador; e Francisco Rodrigues Correa, como representante do 
Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do 
Distrito Federal – SINTIBREF/DF. Demais participantes: Diely de Castro Silva, Barbara 
Neri Almeida de Oliveira, João Paulo Carvalho Vinhal e Marina Maria Ventura Peixoto – 
DIPROJ/SECDCA; Luiza Arcângela de Almeida Carneiro – UNGEF/SEJUS. Item 1. 
Processo nº 00400-00049296/2019-08: Edital de Seleção 2020 – Nota Técnica da 
Controladoria Setorial de Justiça: O Conselho toma conhecimento da Nota Técnica nº 
22/2020 - SEJUS/CONT/COINSP, cujo item 5.1.2 solicita “apresentar a justificativa, com 
a devida fundamentação, quanto à necessidade de deposito integral dos recursos da 
parceria em parcela única, sob o regime antecipado”. O conselho delibera por encaminhar 
a seguinte resposta ao item: “Considerando que o CDCA/DF consiste em um Conselho 
com poder deliberativo, que administra um Fundo especial com previsão de recurso 
orçamentário anual oriundo da Fonte 100 e regido por legislação específica. Considerando 
que a Lei nº 13.019/2014 – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 
(MROSC) não impõe óbice ao repasse de recursos em parcela única, exigindo apenas que 
as parcelas sejam liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de 
desembolso, conforme art. 48 da referida norma. Considerando que a Lei do Orçamento 
obedece ao princípio da anualidade e a não execução das despesas previstas no orçamento 
de um exercício comprometem o orçamento do exercício seguinte. Considerando a 
possibilidade de aumento da execução orçamentária do FDCA/DF, bem como a ampliação 
do atendimento às crianças e adolescentes. O Conselho aprovou, em sua 303ª Plenária 
Ordinária, o item do Edital que prevê repasse em parcela única sob regime antecipado, 
conforme o Cronograma de Desembolso do projeto, que deverá ser apresentado 
juntamente ao Plano de Trabalho. Ressalta-se que apenas o depósito do recurso será 
realizado de forma integral, e que nenhuma despesa prevista no Cronograma poderá ser 
paga antecipadamente pela instituição, devendo o recurso permanecer aplicado na conta 
bancária até o momento da despesa. Reforça-se, ainda, que o gestor responsável pela 
parceria realizará o monitoramento e fiscalização da utilização dos recursos”. Item 2. 
Sugestão de alteração no Anexo VI (Plano de Trabalho Definitivo) do Edital de Projetos 
2020. A Unidade de Gestão de Fundos apresenta sugestão de alteração no item 8 – 
“Cronograma de Desembolso” da minuta do novo Edital, acrescentando à tabela uma 
coluna correspondente à descrição das atividades de cada meta. O objetivo da mudança 
seria conferir maior clareza para o gestor da parceria em relação aos valores 
correspondentes a cada atividade, quando da análise do Cronograma. O Conselho delibera 
por aprovar a alteração. Além disso, o Conselho delibera por realizar alteração também no 
item 4 – “Metas”, acrescentando uma coluna de descrição das atividades da meta, e uma 
coluna referente aos meios de verificaçãos dos resultados das metas (indicadores). O 
Conselho delibera ainda que essas mudanças aprovadas em tabelas do Anexo VI do Edital 
não necessitam de aprovação do Pleno do CDCA/DF, uma vez que são alterações pontuais 
de caráter técnico. Item 3. Processo nº 00417-00038638/2018-41: Sociedade Espírita de 
Amparo ao Menor – Casa do Caminho. Projeto: Quadra poliesportiva (Edital nº 05/2018): 
A instituição, que já está em fase de execução do projeto, apresentou solicitação de 
alteração no plano de trabalho, especificamente a troca do material que compõe o sistema 
de pisos. O conselho delibera por aprovar a alteração; no entanto, como se trata de 
substituição de um item por outro no plano de aplicação, o novo item deverá respeitar o 
limite de valor da pesquisa de preços realizada pela Diretoria de Projetos. Item 4. Processo 
nº 00417-00037048/2018-09: Projeto governamental “Programa de Atendimento 
Integrado Móvel” – Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF): O projeto foi 
aprovado pelo CDCA/DF em 2019, e a descentralização do recurso ocorreu na metade do 
exercício. Todavia, a DPDF justificou a impossibilidade de executar o recurso no execício 
de 2019, por falta de tempo hábil para realizar o procedimento administrativo de aquisição 
da unidade de atendimento móvel; portanto, a descentralização foi cancelada. O órgão 
manifestou interesse em executar o projeto em 2020, e solicita nova descentralização do 
recurso, bem como autorização para realizar uma alteração no plano de trabalho que 
implicará em diminuição no seu valor total. O Conselho delibera por encaminhar a matéria 
à próxima Plenária para autorização da nova descentralização. Quanto à alteração no 
plano de trabalho, o Conselho delibera por autorizar sua realização, e notificar a 
Defensoria para que apresente o plano ajustado para análise técnica. Item 5. Processo nº 
00417-00037025/2018-96: Edital de Atendimento aos Egressos do Sistema 
Socioeducativo - SUBSIS: A Unidade de Gestão de Fundos – UNGEF informa ao 
Conselho sobre a necessidade de remanejamento do recurso orçamentário existente no 
Programa de Trabalho “Apoio às ações intersetoriais de proteção especial de crianças e 
adolescentes – Distrito Federal – OCA” para o Programa de Trabalho “Transferência às 
instituições de assistência às crianças e adolescentes – Distrito Federal – OCA”, para 
possibilitar a disponibilização do recurso para o Edital. O conselho delibera por aprovar o 
remanejamento do recurso. Item 6. Doações ao FDCA/DF – Imposto de Renda 2020: O
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Conselho toma conhecimento de que, desde a abertura do prazo para declaração do 
Imposto de Renda 2020, houve diversas reclamações de instituições e doadores de que o 
FDCA/DF não está disponível como opção para doação no sistema da Receita Federal. A 
UNGEF informa que o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos realizou 
contato com a Receita na tentativa de reverter a situação, porém ainda não obteve retorno. 
O Conselho delibera por oficiar a Receita reforçando a solicitação (Ofício assinado pelo 
CDCA/DF e pelo CAFDCA/DF), e levar a questão para conhecimento na próxima 
Plenária, comunicando ao Pleno as providências tomadas. Item 7. Processo nº 00400-
00058103/2019-00: Capacitação de gestores – solicitação EGOV: Resposta da Gerência 
de Capacitação e Desenvolvimento da SEJUS. O Conselho toma conhecimento da 
resposta à solicitação deliberada na 2ª reunião extraordinária, acerca da possibilidade de 
oferta de curso de capacitação para gestores de parcerias na Escola de Governo - EGOV. 
A solicitação foi enviada à Gerência e Capacitação e Desenvolvimento da SEJUS, a qual 
respondeu que, tendo em vista a quantidade de servidores a serem capacitados, e 
conhecendo o histórico da Escola, acredita não ser possível ofertar um curso presencial na 
EGOV. Sugeriu a criação de um curso à distância na plataforma Moodle. O Conselho 
delibera por responder à Gerência reiterando a solicitação de que seja feita consulta 
diretamente à EGOV, e que a própria Escola se manifeste acerca da possibilidade de 
oferta do curso, de acordo com as especificações dispostas na Ata da 2ª reunião 
extraordinária. Item 8. Processo nº 00417-00007823/2017-11: Rede Urbana de Ações 
Socioculturais – Ruas. Projeto: Saúde Ativa (Edital de Captação nº 02/2016): O Conselho 
toma conhecimento de email enviado por doador que direcionou recursos a esse projeto, 
que questiona sobre a possibilidade de transferir o recurso da doação para outro projeto 
apto a receber recursos, tendo em vista o surgimento de uma restrição no CNPJ da 
instituição. O Conselho delibera por notificar a instituição para que informe quais as ações 
que estão sendo realizadas no sentido de regularizar o CNPJ. Delibera, ainda, por 
encaminhar o tema à Plenária para decisão quanto à destinação dos recursos captados por 
entidades que, por qualquer motivo, estejam inaptas a executarem o projeto, e também nos 
casos em que o doador deseje mudar a destinação da doação já contabilizada em um 
determinado projeto. No tocante ao questionamento do doador, o Conselho delibera por 
responder que não há previsão normativa para transferência do recurso para outro projeto, 
e que a instituição será notificada quanto às providências para regularização da situação, e 
o doador será comunicado dos encaminhamentos realizados. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada às treze 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

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 42, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre a composição de comissões temáticas, especiais e temporárias do Conselho 
de Direitos da Criança e do Adolescente para o ano de 2020

O PRESIDENTE DO 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 n. 8.069/90 e suas alterações 
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), regido pela Lei Distrital n. 5244/2013 e 
suas alterações, e vinculado administrativamente à Secretaria de Estado de Justiça e 
Cidadania do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, por deliberação da 302ª Reunião 
Plenária Ordinária, de 28 de janeiro de 2020, no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1º Fica a composição das Comissões Temáticas e do Conselho de Administração do 
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para o ano de 2020 formada pelas 
seguintes representações:

I – Comissão de Legislação

a) Obras Sociais Irmão Áureo, coordenação;

b) Gabinete do Governador, coordenação-adjunta;

c) Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF - 
SINPROEP

d) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES

e) Aldeias Infantis SOS

f) Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS (direitos 
humanos)

II - Comissão de Medidas Socioeducativas

a) Instituto Cláudio Coelho de Tae-Kwon-Do - ICC, coordenação;

b) Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS (direitos 
humanos), coordenação-adjunta;
c) Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultura do Governo do Distrito 
Federal - SINDISASC
d) Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal - SSP
e) Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e 
Hemopatias - ABRACE
f) Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal – SEJUV
III – Comissão de Formação e Mobilização
a) Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal – SEJUV, coordenação;
b) Inspetoria São João Bosco – CESAM/DF, coordenação-adjunta;
c) Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF
d) Instituto Batucar
e) Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB

f) Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultura do Governo do Distrito 
Federal – SINDISASC

IV – Comissão de Conselho Tutelar

a) Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS (infância e 
adolescência), coordenação;

b) Rede Urbana de Ações Socioculturais - RUAS, coordenação-adjunta;

c) Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - SEM

d) Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultura do Governo do Distrito 
Federal - SINDISASC
e) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES
f) Centro Comunitário da Criança - CCC
V - Comissão de Políticas Públicas
a) Instituto Batucar, coordenação;
b) Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS (infância e 
adolescência) , coordenação-adjunta;
c) Visão Social
d) Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal - SSP
e) Centro Comunitário da Criança - CCC
f) Gabinete do Governador
VI - Conselho de Administração do Fundo
a) Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC, coordenação;
b) Sindicato dos Empregos em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas Do 
Distrito Federal – SINTBREF/DF, coordenação-adjunta;
c) Casa de Ismael
d) Gabinete do Governador
e) Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes - CECRIA
f) Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS (infância e 
adolescência)
Art. 2º Fica a composição das Comissões Especiais Temporárias do Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF para o ano de 2020 formada 
pelas seguintes representações:
I - Comissão de Acompanhamento do Comitê Consultivo de Adolescentes
a) Inspetoria São João Bosco – CESAM/DF, coordenação;
b) Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal – SEJUV, coordenação-adjunta;
c) Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes - CECRIA
d) Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF
e) Sindicato dos Empregos em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas Do 
Distrito Federal – SINTBREF/DF
f) Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal – SETUR
II - Comissão Especial de Planejamento
a) Presidente, coordenação;
b) Vice-Presidente, coordenação-adjunta;
c) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES
d) Instituto Cláudio Coelho de Tae-Kwon-Do - ICC
e) Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS (direitos 
humanos)
f) Rede Urbana de Ações Socioculturais - RUAS
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CORACY COELHO CHAVANTE
Presidente do Conselho

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PORTARIA CONJUNTA Nº 04, DE 03 DE MARÇO 2020

Dispõe sobre a criação de Grupo Executivo destinado a elaborar minuta de Decreto 
regulamentador da Lei nº. 6.468, de 27 de dezembro de 2019.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO 
DISTRITO FEDERAL – SDE-DF e o PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - TERRACAP, no uso de suas 
atribuições que lhes confere o art. 105, parágrafo único, incisos I e V, da Lei Orgânica do 
Distrito Federal, resolvem:

Art. 1º Constituir Grupo Executivo para elaborar minuta de regulamento para aplicação da 
Lei nº. 6.468, de 27 de dezembro de 2019, que reformula o Programa de Apoio ao 
Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ-DFII, cria o Programa Desenvolve-
DF, regulariza situações consolidadas oriundas de programas de desenvolvimento 
anteriores e dá outras providências.

Art. 2º O Grupo Executivo será composto por seis membros, sendo três membros pela 
SDE-DF, e três pela TERRACAP, e será coordenado por um dos membros da SDE-DF, 
sendo eles os seguintes servidores:

I - Pela SDE-DF:

a) Espedito Henrique de Souza Júnior, Secretário Adjunto de Economia e 
Desenvolvimento, matrícula 271.340-3, que coordenará os trabalhos do Grupo Executivo;

b) Fabiana Di Lúcia da Silva Peixoto, Subsecretária da Subsecretaria de Programas e 
Incentivos Econômicos, matrícula 275.933-0;

c) Marina Vidotti Santos, Assessora Especial da Assessoria Jurídico-Legislativo, 
matrícula 273.665-9;
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