
CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

 

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, por meio de videoconferência, 
às quatorze horas, o coordenador suplente abre os trabalhos da 42ª Reunião Ordinária do 
Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, do 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF. 
Estavam presentes os seguintes conselheiros: Bruno Pessoa Tavares, como representante 
da Secretaria de Estado de Economia (coordenador suplente); Graziele Lima Nogueira, 
como representante do Gabinete do Governador; Francisco Rodrigues Corrêa, como 
representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e 
Filantrópicas do Distrito Federal – SINTIBREF/DF (coordenador adjunto); Valdemar 
Martins da Silva, como representante da Casa de Ismael – Lar da Criança; Karina 
Aparecida Figueiredo, como representante do Centro de Referência, Estudos e Ações 
sobre Crianças e Adolescentes. Demais participantes: Luiza Arcângela de Almeida 
Carneiro e Giovanna Ribeiro de Abreu – UNGEF/SEJUS; Diely de Castro Silva, Barbara 
Neri de Almeida Oliveira, João Paulo Carvalho Vinhal e Marina Maria Ventura Peixoto – 
DIPROJ/SECDCA. Item 1. Processo nº 00417-00038274/2018-07 – Instituição: 
Associação Nacional de Equoterapia – ANDE Brasil. Projeto: Um Salto para o Futuro. 
Alterações de Plano de Trabalho diante da Pandemia de COVID-19. A instituição, por 
meio do Ofício nº 24/2020, informou que a pandemia de COVID-19 tornou necessário o 
adiamento do início das atividades práticas do projeto e, portanto, solicita um aditivo de 4 
meses ao prazo de vigência da parceria para que as aulas previstas possam ser concluídas. 
Solicita, também, autorização de remanejamento de recursos para realizar algumas 
alterações no plano de trabalho, sendo elas a retirada do serviço de capacitação nos 
cavalos, a contratação de um assistente administrativo, a substituição de um assistente 
social por um psicólogo e a aquisição de máscaras e álcool em gel. A gestora da parceria 
se manifestou favorável ao pleito. O Conselho delibera por solicitar à instituição que 
adapte a seção “Metodologia” do plano de trabalho para incluir quais serão as adaptações 
feitas nas atividades no âmbito da pandemia, bem como esclareça como a retirada do 
serviço de capacitação nos cavalos, aprovado na fase de habilitação, não comprometerá o 
objeto do projeto. Item 2. Processo nº 00417-00038286/2018-23 – Instituição: AFMA - 
Ação Social Comunitária. Projeto: AFMA Rumo ao Futuro: Alteração de Plano de 
Trabalho. A instituição, por meio do Ofício nº 42/2020, solicita prorrogação do prazo de 
vigência do Termo de Fomento por mais 50 dias, tendo como justificativa o atraso no 
recebimento dos bens adquiridos devido aos efeitos da quarentena. Se concedido o prazo 
adicional, a prorrogação ultrapassará o limite de 90 dias constante na Cláusula Terceira 
doTermo de Fomento; por esse motivo, faz-se necessária a aprovação do Conselho. A 
gestora da parceria se manifestou favorável ao pleito. O Conselho delibera pela aprovação 
da prorrogação da vigência, tendo em vista a excepcionalidade da situação de pandemia. 
Item 3. Processo nº 00417-00038610/2018-11 – Instituição: Casa De Ismael - Lar Da 
Criança. Projeto: DigaECA. Alterações no Plano de Trabalho. O Conselho, em sua 40ª 
reunião ordinária, havia determinado que a instituição reformulasse o plano de trabalho 
para incluir proposta de compensação das atividades que não puderam ser realizadas no 
período prévio a suspensão dos contratos dos funcionários. A instituição, então, por meio 
do Ofício nº 154/2020, encaminhou novo plano de trabalho com a referida reformulação, 
que consiste na aplicação das aulas que foram perdidas durante o período de suspensão 
das atividades na modalidade EAD, utilizando as plataformas Cisco e Google Classroom, 
bem como o levantamento dos alunos que não possuem acesso à internet, para os quais 
serão agendados atendimentos presenciais respeitando os protocolos de segurança (com 
passagem e lanche inclusos), e entrega de material impresso em domicílio. A OSC 
solicita, ainda, o remanejamento de recursos para realizar algumas adaptações no projeto, 
quais sejam: a utilização do recurso dos lanches para aquisição de cestas básicas para os 
alunos que optarem pela modalidade EAD, e a utilização do recurso do vale transporte, no 
limite de 30% do seu valor total, para aquisição de combustível para entrega das cestas, 
material impresso e eventuais visitas da assistente social aos alunos. O Conselho delibera 
por uma mudança na proposta da instituição, determinando que seja oferecido o 
pagamento de bolsa aos jovens atendidos com o recurso proveniente dos lanches e do vale 
transporte. Item 4. Processo nº 00417-00039222/2018-40 – Instituição: Coletivo da 
Cidade. Projeto: Fortalecimento Institucional do Coletivo da Cidade. Solicitação de 
prorrogação de prazo. A instituição, por meio do Ofício nº 17/2020, solicita prorrogação 
do prazo de vigência do Termo de Fomento por mais 90 dias, tendo como justificativa as 
dificuldades na aquisição e entrega de alguns itens previstos no plano de trabalho devido 
aos efeitos da quarentena. Se concedido o prazo adicional, a prorrogação ultrapassará o 
limite de 90 dias constante na Cláusula Terceira doTermo de Fomento; por esse motivo, 
faz-se necessária a aprovação do Conselho. A gestora da parceria se manifestou favorável 
ao pleito. O Conselho delibera pela aprovação da prorrogação da vigência, tendo em vista 
a excepcionalidade da situação de pandemia. Item 5. Processo nº 00400-00029120/2020-
65 – Consulta à AJL sobre utilização de rendimentos: resposta da AJL. O Conselho toma 
conhecimento da Manifestação nº 1269 - AJL/SEJUS, em resposta à consulta deliberada 
na 41ª reunião ordinária. A Assessoria Jurídico-Legislativa afirmou ser possível a 
utilização dos rendimentos de aplicação financeira de parcelas já repassadas a projetos 
cuja execução esteja suspensa devido à pandemia, conforme art. 44 do Decreto nº 
37.843/2016. Item 6. Processo nº 00417-00038292/2018-81 – Instituição: Instituto Pró-
Brasil. Projeto: Saltar Para Crescer. Alteração de Plano de Trabalho. A instituição, por 
meio do Ofício nº 10/2020, prestou esclarecimentos acerca de alterações não autorizadas 
no plano de trabalho, conforme solicitado no Parecer Técnico nº 242/2020 - 
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ. Segundo a OSC, houve diminuição da carga horária

do assistente social para adequá-la ao limite previsto na Lei da carreira, com conseqüente 
redução do salário; houve a substituição de um assistente social por um psicólogo por 
orientação da comissão gestora da parceria; também por orientação dessa Comissão, foi 
acrescida a contratação de um monitor para acompanhar as crianças no transporte; e o 
valor da van foi reajustado devido ao aumento do preço de mercado do item desde 2018, 
quando foi orçado. Os esclarecimentos foram elencados no Parecer Técnico nº 247/2020 - 
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, que os submete à análise e deliberação do Conselho. 
Em relação ao item 1.1, referente à redução do salário do assistente social, o Parecer 
aponta que o piso salarial previsto na convenção coletiva da categoria, mesmo em jornada 
de 30 horas, é equivalente ao salário previsto no plano antes da redução. O Conselho 
delibera por não autorizar a redução do salário, mantendo o valor de R$3.800,00 previsto 
no plano anterior. Em relação ao item 1.2 do Parecer, no tocante à substituição de um 
assistente social por um psicólogo, o Conselho delibera por autorizar a substituição, desde 
que seja mantido para o psicólogo o salário de R$3.800,00. Quanto à contratação de um 
monitor, o Conselho delibera por autorizar a contratação, desde que a instituição consiga 
remanejar recursos de outras despesas (que não sejam oriundas de pagamento de pessoal) 
para pagamento do salário do profissional. Em relação ao item 1.3, referente ao aumento 
do valor da van, o Conselho delibera por realizar a suplementação do recurso necessário 
para a aquisição, em valor equivalente ao que seria remanejado com a redução do salário 
do assistente social (R$12.707,16). O restante do valor poderá ser advindo dos 
rendimentos de aplicação financeira e/ou aportado pela própria instituição. Item 7. 
Processo nº 00400-00051889/2019-26 – Instituição: Obras Sociais do Centro Espírita 
Irmão Áureo – Osceia. Projeto: Casa Bonita. Manifestação AJL acerca do Termo de 
Fomento. O Conselho toma conhecimento das Manifestações nº 1178 e 1195 – 
AJL/SEJUS, nas quais a Assessoria Jurídico-Legislativa se posicionou contrária à 
destinação dos bens remanescentes da parceria para a Organização da Sociedade Civil. A 
AJL afirma que pode permanecer no Termo a cláusula de titularidade dos bens 
remanescentes para a OSC, deixando a ressalva de que o seu entendimento é em sentido 
diverso. Diante disso, a Unidade de Gestão de Fundos solicita ao Conselho 
“pronunciamento sobre o caso concreto, em especial sobre a cláusula alternativa na 
Minuta do Termo de Fomento e sobre a AUSÊNCIA de ‘Anexo - Termo de Fomento’ no 
Edital de Chamamento Público nº 18/2018”, bem como “pronunciamento sobre como 
deve constar no Termo de Fomento a cláusula de titularidade dos bens remanescentes, de 
modo a respaldar a área técnica a respeito da formalização do instrumento”. No projeto 
em questão, o Conselho informa que há interesse por parte do CDCA/DF em destinar os 
bens à OSC, visando ao fortalecimento institucional, conforme exarado em Justificativa já 
emitida pelo Conselho, que será inserida no processo. No âmbito do Edital nº 18/2018, 
embora não haja anexo em que conste minuta de Termo de Fomento no texto do Edital, o 
Conselho delibera por definir que os Termos de Fomento das parcerias contarão com 
cláusula definidora de titularidade dos bens remanescentes para as OSCs. Item 8. Processo 
nº 00417-00038114/2018-50 – Instituição: Lar Bezerra de Menezes. Projeto: Casa do 
Carinho: Pedido de reconsideração de deliberação do CAFDCA. O Conselho, em sua 41ª 
reunião ordinária, havia deliberado por autorizar o remanejamento do recurso para 
pagamento das despesas com energia, água e telefone da instituição apenas dos meses de 
junho de 2020 em diante, haja vista que as demais despesas solicitadas se referiam a 
período anterior à solicitação. A instituição, por meio do Ofício nº 35/2020, apresentou 
pedido de reconsideração da decisão do Conselho. Afirma que já realizou o pagamento 
das despesas dos meses anteriores à solicitação, sob o respaldo do item 4.3, parágrafo 
segundo do Edital nº 05/2018, que dispõe que a OSC pode promover o remanejamento de 
até 10% do valor do projeto sem prévia autorização da Administração, desde que em 
benefício da execução do objeto da parceira e mediante comunicação posterior. Quanto à 
aquisição do veículo, o Conselho havia deliberado por solicitar que a instituição 
apresentasse justificativa para sua necessidade na execução do projeto, bem como 
esclarecesse a vinculação dessa aquisição ao objeto da parceria. A instituição apresentou a 
justificativa de que ainda havia saldo a remanejar, decorrente da não aquisição dos itens 
anteriormente previstos. Ainda segundo a OSC, metade das crianças atendidas pelo 
Projeto possui uma condição de saúde severamente debilitada, e necessitam de ir às 
consultas médicas regularmente. Além disso, há a necessidade de carregar bala de 
oxigênio, cadeira de rodas, entre outros itens de segurança para a manutenção da vida das 
crianças. Considerando que o objetivo do projeto é o melhoramento da qualidade do 
acolhimento prestado às crianças abrigadas, e que não possui veículo de transporte, a 
instituição alega a necessidade da aquisição. Em relação ao pedido de reconsideração, o 
Conselho delibera por manter a decisão anterior e não autorizar o pagamento das despesas 
com água, energia e telefone referentes aos meses de dezembro de 2019 a maio de 2020. 
Tais despesas não foram previstas no plano de trabalho anterior, constituindo assim 
alteração no projeto e não remanejamento de recursos para despesas já existentes. Em 
relação à aquisição do veículo, o Conselho delibera por acatar a justificativa apresentada 
pela instituição e aprovar a aquisição. Item 9. Processo nº 00480-00001717/2020-57 – 
Ofício CGDF: Redesenho dos fluxos para seleção e habilitação dos projetos financiados 
pelo FDCA. O Conselho toma conhecimento do Relatório nº 04/2020-
DAPPG/CODAG/SUBCI/CGDF, relativo à Prestação de Contas Anual do Governador do 
Distrito Federal referente ao Exercício de 2019. Constam do referido relatório orientações 
e recomendações a alguns setores da Sejus, incluindo o CDCA/DF. Conforme decisão da 
Diretoria Executiva, a resposta às recomendações R8 e R9 ficou a cargo do CAFDCA. No 
entanto, a fim de atender ao prazo estabelecido pela CGDF, a Secretaria Executiva 
encaminhou as seguintes respostas: “R.8) [Subtópico 4.2.1.9]: Em 2019 a Secretaria 
Executiva do CDCA/DF recebeu o reforço de 4 novos servidores efetivos, com a equipe 
formada no total por 12 servidores. Apesar dos esforços desta Sejus, ainda é necessária a 
integração de mais um servidor para a composição mínima estabelecida no art. 21, § 1º, da 
Lei nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013. Com relação ao redesenho dos fluxos para
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seleção e habilitação dos projetos financiados pelo Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Distrito - FDCA, cumpre destacar que a Secretaria Executiva do 

CDCA/DF está em fase de conclusão do mapeamento dos processos de liberação de 

recursos pelo FDCA/DF. Tal medida auxiliará na adoção de medidas pelo CDCA/DF e 

a Sejus para agilizar a liberação de tais recursos. R.9) [Subtópico 4.2.1.10]: O CDCA-

DF, enquanto órgão deliberativo da política de promoção dos direitos da criança e do 

adolescente e controlador das ações de implementação dessa política, deliberou por 

meio de sua Diretoria Executiva, em 2 de junho de 2020, o encaminhamento à 

Comissão de Políticas Públicas e ao Conselho de Administração do Fundo para 

discussão e elaboração de proposta de política pública específica para crianças e 

adolescentes com dependência química, desenhando indicadores próprios para 

avaliação e monitoramento do serviço prestado”. Em relação à composição e condições 

de trabalho da equipe da secretaria executiva, o Conselho delibera pelo agendamento 

de uma reunião do CAFDCA com a Secretária de Estado e o Secretário Executivo da 

Sejus, juntamente com o coordenador da Comissão de Legislação, para articulação 

quanto às demandas de ampliação e valorização de pessoal da secretaria executiva. A 

secretaria executiva informa ao Conselho que, em deliberação da Comissão de Políticas 

Públicas, em 30/06, foi solicitado à Secretaria Executiva o mapeamento das 

necessidades e problemas enfrentados pela equipe. O Conselho concorda com a 

necessidade do mapeamento, que fundamentará a reunião a ser realizada. Item 10. 

Processo nº 00417-00039212/2018-12 – Instituição: Ação Social Renascer. Projeto: 

Infância e Vida Renascer. Posicionamento do gestor da parceria. O Conselho havia 

deliberado pela continuidade do projeto na 4ª reunião extraordinária. No entanto, o 

gestor da parceria notificou a instituição para que a Meta 2 do plano de trabalho, 

relativa à aquisição de um microônibus, seja suspensa até que o cenário educacional do 

Distrito Federal possibilite o retorno às atividades escolares de forma presencial, ou 

que se justifique a compra deste item por outra perspectiva. Em resposta, por meio do 

Ofício nº 13/2020, a instituição afirmou que a compra do microônibus não servirá 

apenas para o transporte dos atendidos de suas casas à sede da instituição, mas também 

para o deslocamento dos mesmos a outros ambientes de formação cultural e de 

desenvolvimento físico-motor, que já se encontram em fase de reabertura no Distrito 

Federal. Não obstante a justificativa da instituição, o gestor da parceria manteve a 

posição desfavorável à aquisição. O Conselho delibera por autorizar a aquisição do 

veículo, tendo em vista o seu propósito para o fortalecimento institucional, e a 

obrigação da instituição de utilizá-lo por, no mínimo, dez anos, conforme Resolução 

Normativa nº 84/2018 do CDCA/DF. O Conselho solicita, contudo, que a instituição 

readeque a Meta 2 do plano de trabalho, para contemplar as demais utilizações do 

microônibus mencionadas no Ofício. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às dezoito horas, e eu, Marina Maria Ventura Peixoto, lavrei a presente Ata 

que vai assinada pelo coordenador suplente do Conselho de Administração do Fundo 

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

BRUNO PESSOA TAVARES

Coordenador Suplente

Conselho de Administração

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO 
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

UNIDADE DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS
JUNTA DE ANÁLISE RECURSOS

 

RETIFICAÇÃO

Na Resolução nº 03, de 6 de dezembro de 2019, publicado no DODF nº 233, de 09 de 

dezembro de 2019, página 15, ACÓRDÃO Nº 003/2019, Relator: NIRASIO DE 

SOUZA ARAUJO, ONDE SE LÊ: "...Recorrente: EDUARDO JESUS PEREIRA DE 

SOUSA, Processo nº: 00361-00002474/2018-42 (Auto de Intimação Demolitória), 

Recorrido: AGEFIS...", LEIA-SE: "...Recorrente: NILMA MARIA RODRIGUES DOS 

SANTOS, Processo nº: 00361-00009532/2018-69 (Auto de Intimação Demolitória), 

Recorrido: AGEFIS...".

Na Resolução nº 03, de 6 de dezembro de 2019, publicado no DODF nº 233, de 09 

de dezembro de 2019, página 15, ACÓRDÃO Nº 017/2019, Relator: ANA ILSA 

DIAS DE LUCENA, ONDE SE LÊ: "...Recorrente: ALDE DA COSTA SANTOS 

JUNIOR, Processo nº: 00361-00061255/2017-14 (Auto de Intimação Demolitória), 

Recorrido: AGEFIS...", LEIA-SE: "...Recorrente: RAIMUNDO NONATO 

BEZERRA FILHO, Processo nº: 00361-00020550/2018-00 (Auto de Intimação 

Demolitória), Recorrido: AGEFIS...".

SECRETARIA DE ESTADO DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 04 DE JULHO DE 2020
Regulamenta a coleta dos resíduos sólidos domiciliares gerados nos condomínios 
horizontais do Distrito Federal.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO 
FEDERAL, com fundamento no artigo 94, inciso XII, do Regimento Interno, aprovado 
pelo Decreto nº 35.972, de 04 de novembro de 2014, e considerando o disposto na Lei nº 
6.615, de 04 de junho de 2020, resolve:
Art. 1° Definir os procedimentos para a coleta de resíduos sólidos em condomínios 
horizontais e nos loteamentos análogos do Distrito Federal.
Art. 2° Cabe ao representante legal do condomínio horizontal e do loteamento análogo 
informar ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU:
I - dados como nome do condomínio ou loteamento análogo, endereço completo, e-mail e 
telefone para contato;
II - quantidade de unidades domiciliares;
III - quantidade de unidades destinadas a atividades comerciais e de prestação de serviços;
IV - local de disponibilização dos resíduos domiciliares, se em frente ao domicilio ou se 
em local comum, que poderá ser no interior do condomínio ou em via pública.
§ 1º Caso o condomínio ou loteamento análogo possua arquivo georreferenciado da área 
e/ou localização do condomínio - nos formatos Keyhole Markup Language (.kml) ou 
Shapefile (.shp), deverá ser enviado o(s) arquivo(s) junto com as informações tratadas 
neste artigo.
§ 2º As informações requeridas neste artigo deverão ser enviadas para o e-mail do Núcleo 
de Documentação – NUDOC/SLU (nudoc@slu.df.gov.br).
Art. 3° O SLU realizará vistoria, previamente agendada, no condomínio ou loteamento 
análogo para verificar a trafegabilidade interna das vias, bem como planejamento técnico-
operacional.
§ 1º Caso o condomínio ou loteamento análogo não possua condições de trafegabilidade 
para coleta porta a porta, o representante legal será comunicado sobre a necessidade de 
coleta ponto a ponto e convencionado o local apropriado.
§ 2º Os planos de coleta deverão ser atualizados pelas empresas prestadoras de serviços 
contemplando as rotas de coleta nos condomínios horizontais ou loteamentos análogos, no 
prazo de até 10 dias úteis a contar da data de vistoria no condomínio para aprovação do 
SLU.
§ 3º A vistoria e análise que trata este artigo será realizada pela Diretoria de Limpeza 
Urbana, auxiliada pela Diretoria Técnica, quando necessária, para posterior envio à 
Diretoria de Gestão e Modernização Tecnológica.
Art. 4° O usuário do serviço público, morador de condomínio horizontal ou loteamento 
análogo, deverá atender as disposições da Instrução Normativa SLU n° 114, de 24 de 
novembro de 2016, bem como as previstas na Resolução ADASA nº 21/2016 e demais 
normas vigentes aplicáveis.
Art. 5º É vedada a disposição dos seguintes resíduos para a coleta pública:
I - resíduos de podas e galhadas;
II - resíduos resultantes da limpeza das áreas comuns internas;
III - resíduos da construção civil;
IV - resíduos volumosos;
V - resíduos perigosos e especiais, tais como pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, 
seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 
mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos vencidos ou em 
desuso.
Art. 6° As unidades dos condomínios horizontais ou de loteamento análogos que se 
destinarem a atividade comercial ou de prestação de serviços, que gerarem acima de 120 
litros de rejeitos por dia, são considerados grandes geradores de resíduos sólidos, portanto, 
esses estabelecimentos não poderão dispor os resíduos resultantes de suas atividades para 
coleta pública.
Art. 7° Excepcionalmente, nos casos em que não haja trafegabilidade para os veículos 
coletores nas vias internas do condomínio, existência de espaço comum no interior do 
condomínio ou ainda na via pública próxima a entrada do condomínio, o SLU autorizará, 
após a constatação dessas condições, a entrega dos resíduos sólidos domiciliares na área 
de transbordo, mediante as seguintes condições:
I – solicitação, mediante justificativa, para a entrega dos resíduos no transbordo mais 
próximo;
II – cadastramento do veiculo coletor vinculado ao condomínio.
Art. 8º Na excepcionalidade que trata o disposto no art. 7º desta Instrução, os resíduos 
domiciliares poderão ser entregues na área de transbordo a ser indicada pelo SLU, desde 
que o veículo do condomínio ou do loteamento análogo cadastrado atenda as seguintes 
normas e requisitos técnicos:
I - Norma Brasileira nº 12.980/1993, em especial possuir carroceria fechada, contendo 
dispositivo mecânico ou hidráulico que possibilite a distribuição e compressão dos 
resíduos da carroceria e sua posterior descarga;
II - Resolução nº 21, de 25 de novembro de 2016 da Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal;
III - carroceria com compactação adequada ao chassi, fechada, para evitar despejos de 
resíduos nas vias públicas;
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