
projeto já estejam concluídas cumprindo o orçamento pretendido para tal. Item 11. 
Processo SEI nº 0417-000376/2017 – Instituição: Centro Cultural Dançar é Arte. Projeto: 
Dançar é Arte. Despesas com encargos sociais. Solicitação de restituição de valores. A 
instituição informa que, à época da execução do projeto, não se atentou ao fato de que os 
encargos sociais dos funcionários poderiam ser pagos com recursos do FDCA/DF. Por 
isso, a coordenadora do projeto equivocadamente doou a integralidade do seu salário por 
12 meses para o pagamento dos referidos encargos, sendo que o recurso para tal estava 
previsto no plano de trabalho aprovado e, portanto, foi disponibilizado na conta bancária 
do projeto. Diante do equívoco, a instituição solicita que o valor referente ao pagamento 
dos encargos, que se encontra na conta bancária do projeto, seja restituído à coordenadora. 
A gestora da parceria se manifestou favorável à solicitação. O Conselho delibera por 
autorizar a restituição do valor, considerando que os encargos estavam previstos no plano 
de trabalho, e que, segundo o Despacho - SEJUS/DIREFIN/GEPAG/NUCONSIG (SEI 
43601002) da gestora do projeto, os pagamentos a todos os funcionários foi comprovado 
pela instituição. Ressalta-se que deverá ser observado o procedimento correto para a 
operacionalização da restituição. Item 12. Processo SEI nº 00417-00038281/2018-09 – 
Instituição: Associação de Ginástica da Octogonal e Cruzeiro – AGINOC. Projeto: Viver 
Infância e Adolescência com Esporte e Arte. Solicitação de liberação de parcela referente 
a auxílio investimento. A instituição, em resposta ao Ofício Nº 17/2020 - 
SEJUS/UNGEF/COORFDCA que solicitou manifestação da instituição sobre a 
continuidade ou suspensão temporária da Parceria, nos termos Aviso Projetos FDCA, 
solicita o pagamento da parte da primeira parcela que diz respeito a auxílio investimento, 
e o adiamento do pagamento da parte de subvenção social, também prevista na primeira 
parcela, enquanto perdurar a proibição das atividades presenciais em razão da pandemia. 
O pedido se justifica pela necessidade de providenciar com antecedência a compra dos 
bens permanentes previstos no projeto, haja vista a dilatação do prazo de entrega dos 
fornecedores no momento atual. Tais aquisições visam à adequação do espaço físico da 
instituição, garantindo que as atividades do projeto possam ser iniciadas tão logo 
autorizado o retorno às aulas presenciais pelo GDF. O Conselho entende não ser possível 
atender à solicitação, visto que, com a autorização do pagamento da primeira parcela, o 
tempo de vigência da parceria volta a ser contado, implicando em posterior atraso na 
execução e necessidade de apostilamento do Termo de Fomento. Além do mais, a 
incerteza quanto à data de retorno às atividades presenciais pode acarretar em um longo 
interstício entre a execução da parcela de auxílio investimento e o início das aulas do 
projeto. Por fim, entende-se que o tempo de aquisição dos bens permanentes já foi 
previsto no projeto, e não haverá prejuízo em realizar as aquisições apenas quando 
retornarem as atividades presenciais. O Conselho delibera, então, que a retomada do 
projeto ficará condicionada à autorização do GDF para o retorno às atividades presenciais. 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezenove horas, e eu, Marina Maria 
Ventura Peixoto, lavrei a presente Ata que vai assinada pelo coordenador adjunto do 
Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Distrito Federal. Francisco Rodrigues Corrêa, Coordenador Adjunto.

RETIFICAÇÃO DA ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Ao décimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, por meio de 
videoconferência, às quatorze horas, durante a 6ª Reunião Extraordinária 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, foi solicitada a 
correção da Ata da 43ª Reunião Ordinária, publicada no DODF nº 151, de 11/08/2020. A 
presente Ata tem por objetivo RETIFICAR o seguinte item: ONDE SE LÊ:’’
Item 11. Processo nº 00400-00031857/2020-48 - Aprovação de proposta referente ao 
PLOA 2021. O Conselho toma conhecimento de proposta de distribuição de valores e 
percentuais das ações orçamentárias atinentes à Secretaria Executiva do CDCA referentes 
ao Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2021, apresentada pela Ungef. Dentre os 
valores apresentados, está a previsão de R$3.000.000,00 para construção de sedes de 
conselhos tutelares, em especial os que foram criados juntamente com as novas Regiões 
Administrativas do Distrito Federal, conforme disposto na Resolução nº 35/2019 do 
CDCA. O subsecretário Emílio informa que o projeto de construção já foi elaborado e 
encaminhado ao CAFDCA, e solicita que seja aprovada a inclusão da ação na previsão 
orçamentária para 2021. Ressalta que a previsão da despesa na Lei Orçamentária é 
condição determinante para a cessão do espaço para a construção. O presidente registra 
seu questionamento em relação à ausência de item relativo ao projeto de construção dos 
conselhos tutelares na pauta da reunião, e o não encaminhamento do documento em tempo 
hábil para leitura dos conselheiros. A Diretora de Projetos esclarece que o processo do 
projeto de construção foi tramitado ao CAFDCA já nesta data, e que por isso não está na 
pauta. Além disso, explica que o trâmite, conforme definido pelo CDCA, é de análise e 
aprovação pela Comissão de Políticas Públicas para posterior envio ao CAFDCA. O 
presidente acrescenta que deliberar sobre o orçamento é prerrogativa do plenário do 
CDCA e que o encaminhamento deveria ser a solicitação de prorrogação do prazo à 
Secretaria de Estado de Economia, tendo em vista a necessidade de debate sobre o tema. 
Argumenta que o Conselho não possui conhecimento do diagnóstico da situação dos 
conselhos tutelares, e nem informações sobre valores, terrenos ou projetos, que 
fundamentem a deliberação. Que desde dezembro de 2019, quando da publicação da 
Resolução nº 35/2019, o CDCA/DF pontua a necessidade de se debater o tema com 
profundidade, e que a Comissão de Conselho Tutelar, com competência para tal, não tem 
se reunido desde então. Além disso, observa que o processo SEI com a proposta do PLOA 
foi gerado em 01/07 e, portanto, deveria ter sido pautado e debatido na plenária de julho. 
A Diretora de Projetos esclarece que o processo foi tramitado ao CAFDCA apenas no dia 
04/08. Diante da divergência de posicionamentos, o Conselho delibera por submeter a 
proposta a votação. Votos a favor da aprovação da proposta: conselheiro Bruno,

conselheira Graziele, conselheiro Eduardo. Votos contra a aprovação da proposta: 
nenhum. Abstenções: conselheiro Francisco, conselheira Jaqueline. Fica aprovada a 
proposta conforme apresentada pela Ungef. O Conselho delibera, também, pelo posterior 
encaminhamento da questão para discussão na Plenária ordinária de agosto. O processo 
SEI com o projeto da construção deverá ser disponibilizado a todos os conselheiros para 
análise...’’.LEIA-SE: ‘‘ Item 11. Processo nº 00400-00031857/2020-48 - Aprovação de 
proposta referente ao PLOA 2021. O Conselho toma conhecimento de proposta de 
distribuição de valores e percentuais das ações orçamentárias atinentes à Secretaria 
Executiva do CDCA referentes ao Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2021, 
apresentada pela Ungef. Dentre os valores apresentados, está a previsão de 
R$3.000.000,00 para construção de sedes de conselhos tutelares, em especial os que 
foram criados juntamente com as novas Regiões Administrativas do Distrito Federal, 
conforme disposto na Resolução nº 35/2019 do CDCA. O subsecretário Emílio informa 
que o projeto de construção já foi elaborado e encaminhado ao CAFDCA, e solicita que 
seja aprovada a inclusão da ação na previsão orçamentária para 2021. Ressalta que a 
previsão da despesa na Lei Orçamentária é condição determinante para a cessão do 
espaço para a construção. O presidente registra seu questionamento em relação à ausência 
de item relativo ao projeto de construção dos conselhos tutelares na pauta da reunião, e o 
não encaminhamento do documento em tempo hábil para leitura dos conselheiros. A 
Diretora de Projetos esclarece que o processo do projeto de construção foi tramitado ao 
CAFDCA já nesta data, e que por isso não está na pauta. Além disso, explica que o 
trâmite, conforme definido pelo CDCA, é de análise e aprovação pela Comissão de 
Políticas Públicas para posterior envio ao CAFDCA. O presidente acrescenta que 
deliberar sobre o orçamento é prerrogativa do plenário do CDCA e que o 
encaminhamento deveria ser a solicitação de prorrogação do prazo à Secretaria de Estado 
de Economia, tendo em vista a necessidade de debate sobre o tema. Argumenta que o 
Conselho não possui conhecimento do diagnóstico da situação dos conselhos tutelares, e 
nem informações sobre valores, terrenos ou projetos, que fundamentem a deliberação. 
Que desde dezembro de 2019, quando da publicação da Resolução nº 35/2019, o 
CDCA/DF pontua a necessidade de se debater o tema com profundidade, e que a 
Comissão de Conselho Tutelar, com competência para tal, não tem se reunido desde 
então. Além disso, observa que o processo SEI com a proposta do PLOA foi gerado em 
01/07 e, portanto, deveria ter sido pautado e debatido na plenária de julho. A Diretora de 
Projetos esclarece que o processo foi tramitado ao CAFDCA apenas no dia 04/08. Diante 
da divergência de posicionamentos, o Conselho delibera por submeter a proposta a 
votação. Votos a favor da aprovação da proposta: conselheiro Bruno, conselheira 
Graziele, conselheiro Eduardo. Votos contra a aprovação da proposta: nenhum. O 
conselheiro Francisco declara sua abstenção, reforçando os argumentos apresentados pelo 
presidente. O conselheiro afirma que restou prejudicado o processo de discussão com o 
Conselho acerca da construção da proposta orçamentária do FDCA/DF, e que a questão 
deve ser submetida à Plenária para aprovação, por se tratar de assunto orçamentário. A 
conselheira Jaqueline também declara sua abstenção, pelos mesmos motivos. Fica 
aprovada a proposta conforme apresentada pela Ungef. O Conselho delibera, também, 
pelo posterior encaminhamento da questão para discussão na Plenária ordinária de agosto. 
O processo SEI com o projeto da construção deverá ser disponibilizado a todos os 
conselheiros para análise. Para constar, eu, Marina Maria Ventura Peixoto, lavrei a 
presente Ata, que vai assinada pelo coordenador adjunto do Conselho de Administração 
do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Francisco 
Rodrigues Corrêa, Coordenador Adjunto.

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO 
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2020
Bens e mercadorias apreendidos no período de 09/08/2020 a 15/08/2020, com 
proprietários não identificados. Processo SEI-GDF nº 04017-00010595/2020-17.
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – 
DF LEGAL, no uso da competência conferida pelo § 2º do art. 5º da Portaria nº 37, de 4 
de junho de 2020, da DF LEGAL, e em cumprimento ao previsto no § 4º do art. 52 da Lei 
nº 5.547, de 6 de outubro de 2015, DECLARA NÃO IDENTIFICADOS OS 
PROPRIETÁRIOS DOS BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS E RECOLHIDOS 
AO DEPÓSITO DA DF LEGAL, na seguinte ordem: NUMERO DO AUTO DE 
APREENSÃO, DATA DA APREENSÃO, QUANTIDADE E IDENTIFICAÇÃO DOS 
BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS CUJOS PROPRIETÁRIOS NÃO FORAM 
IDENTIFICADOS: DO34935, 09/08/2020, 2.900 tijolos furados, 02 bombas, 08 
ferragens para coluna, 30 malhas de ferro, 03 carrinhos de mão, 01 betoneira, 01 
geladeira, 01 botijão de gás, 01 rolo de cabo de força, 01 transformador, 01 mesa de 
madeira, 13 peças de andaime, 08 barras de ferro, 04 travas de andaime, 01 régua de 
pedreiro, 55 telhas amianto; D038565, 11/08/2020, 70 capas de celular, 07 bolsas, 01 
raquete de mosquito, 02 celulares, 03 baterias para celular, 03 relógios, 02 caixas de som, 
13 cabos diversos, 03 modens, 01 pendrive, 06 controles remoto, 01 extensão, 01 antena, 
02 carregadores de veículo, 03 fones de ouvido, 02 carregadores universais, 02 fontes, 02 
películas de celular, 01 chapéu, 10 esmaltes, 03 batons, 01 aferidor de pressão, 02 pentes 
de cabelo, 01 boneco, 01 leitor de cartão; D63638, 11/08/2020, 10 almofadas, 01 manta 
cor vermelha, 01 ferragem; D55962, 12/08/2020, 04 banheiros químicos; D012096,
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