
Francisco Silva, representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes,
Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal; João Donadon, representante da Casa de
Ismael; João Henrique e Edson Ferreira, representantes do instituto Obras Sociais Centro
Espírita Irmão Áureo; Jairo de Souza, representante do Sinproep; Karina Aparecida
Figueiredo, representante do Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e
Adolescentes; Lauro Moreira Saldanha da Silva, representa do Centro Comunitário da
Criança; Lucia de Fátima de Sá Freitas Crispim, representante da Abrace; Leovane
Gregório, representante do Sind. Servidores da Assistência Social e Cultura; Milda
Lourdes e Gláucia Oliveira, representantes do Instituto Claudio Coelho de Tae-Kwon Do -
ONG Fazer Valer; Patrícia Melo, represente da Aldeias Infantis; Paulo Henrique Pereira
Farias, representante do Centro Salesiano do Menor, e Valdemar Martins da Silva,
representante da Casa de Ismael. (3) Fizeram também parte da reunião: Do MPDFT –
Rosana Viegas (PJIJ). Da Sejus - Susana Cecilia Mintegui, equipe técnica. Da SECDCA –
Rokmenglhe Vasco Santana, secretário executivo e Rafael Ayan Ferreira. Da Dicar –
Selma de Melo. Da Diproj – Barbara Neri, Diely de Castro Silva, João Paulo Carvalho
Vinhal e Marina Ventura. Da Ungef – Giovanna Ribeiro de Abreu. Da Sociedade Civil -
Ana Cristina Matos da Silva, do Instituto Promocional Madalena Caputo; Ariceya
Albuquerque, do Projeto Integral de Vida - Pró-Vida; Dalvanis Rosa de Souza Marques,
do Projeto Nova Vida; Elcielma Nascimento, do Instituto Reciclando Sons; Ivone Gazola,
do PASES; Izaquiel Souza, da Associação Atletica de Santa Maria; Jaqueline Oliveira, do
Instituto Doando Vida; Joelma Oliveira Bonfim, Instituto Futuro e Ação; Katy Leal, do
Instituto Aprender; Lucimara Cavalcante, da Associação Internacional Maylê Sara Kalí -
AMSK/Brasil; Mirian Aparecida de Sousa, da Associação Nairim; Padre Ricardo Testa,
do Instituto Leonardo Murialdo; Rachel Foratttini, do Instituto Latino-Americano de
Educação para a Segurança; Raissa Menezes de Oliveira, do Cedeca; Tatiana da Costa
Corrêa Leite, do Rede Entre Nós; Vander S. Varela, do Ibres, e Wesliane Soares Nunes,
do Instituto Comunidade. De Conselho Tutelar - Cristina Caetana Nascimento de Araújo,
do Conselho Tutelar Ceilândia I; Dulcineia Barros Veloso, de Conselho Tutelar Gustavo
Henrique Da Silva Camargos, do FCNCT-DF; Iran Alves Magalhaes dos Santos, de
Conselho Tutelar Keka Bagno, do Conselho Tutelar do BSB II; Luiz Renato Ilorca Lopes,
de Conselho Tutelar; Raísa Lopes, do Conselho Tutelar Taguatinga I, e Rogério Marques
da Silva Lima, do Conselho Tutelar de Itapoã. E ainda: Luciana Holanda, representação
mandato deputado Leandro Grass; Maria Ribas de Lima, da APEBM/CBMDF, e
Marianna Arake, da COORMPPCA. O Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e
do Adolescente inicia os trabalhos da 62ª Reunião Plenária Extraordinária do CDCA/DF,
da qual constam os itens: 1. Devolutiva eleição da sociedade civil / habilitação. 2.
Devolutiva de reunião conjunta CAF e Comlegis: certidão PJFeis. 3. Projeto Direitos
Humanos (item incluso por Coracy). 4. Grupo Executivo de Enfrentamento ao Trabalho
Infantil no DF (item incluso por Eduardo Chaves). 1. Devolutiva eleição da sociedade
civil / habilitação - Rokmenglhe demonstra o operacional do sistema que pode ser usado
para votação eleição da sociedade civil, inclusive com teste de como se daria o processo e
o e-mail para as entidades com o link para votação. Patrícia registra que houve disposição
sim dos membros da Comissão de Legislação, mas que houve um equívoco na
disponibilidade das planilhas com as entidades para os conselheiros avaliarem. Em
resposta a Patrícia, Rokmenglhe diz que as entidades receberão a tutoria. João acompanha
Patrícia e disse que, por causa da indisponibilidade das planilhas, não houve como a
Comissão avaliar as habilitações. Ele propõe alterar cronograma do edital. Coracy sugere
uma assembleia virtual, em virtude de que as instituições podem ter dificuldades pelo
sistema de votação eletrônica. Paulo Cesam reforça interesse de votação presencial, com
os cuidados de prevenção da Covid-19. Beto propõe que a matéria volte à Comissão para
tratamento da questão e retorne à Plenária. Karina Figueiredo também defende a eleição
presencial e sugere o auditório da Eape. Coracy sintetiza que há necessidade de se definir
novo cronograma, se será presencial ou não, e sugere reunião plenária na sexta-feira. João
acompanha encaminhamento do Beto. Coracy sugere fazer algumas definições nesta
mesma Plenária. Milda propõe definir apenas a nova data da eleição, e os demais pontos
serem reorganizados pelo Comissão de Legislação. Alceu acompanha Milda e traz que a
Comlegis precisa avaliar qual melhor processo: presencial ou eletrônico. Rokmenglhe diz
que o TRE não pode ceder urnas ou sistema 90 dias antes de eleições, como é o caso da
municipal. Diz que a segurança do softwareé garantida. Diz que, em resposta à Patrícia, o
ato é publicado imediatamente, estando pronto. Com relação da habilitação e não
habilitada é simples, que o Conselho precisa deliberar os casos de entidades de
inabilitadas. Diz que não há necessidade de plenária extraordinária só para deliberar
pontos mais controversos. Coracy registra que até hoje não se dera a publicação do ato de
nomeação da presidência do CDCA. Ele levanta a questão do apoio da TI da Sejus para a
SECDCA. João propõe reunião extraordinária de 15 de outubro e trazer as definições para
a Plenária do dia 27 de outubro. Rokmenglhe disse que o caso da presidência do CDCA
está resolvido, tendo em vista a publicação da ata da 301, e que todos os atos da
presidência são e estão válidos. Encaminhamento: matéria retorna à Comissão para que
essa faça ajustes e os traga à Plenária. Publicar edital com a nova data de eleição, 
proposta para o dia o dia 12 de novembro, e cronograma na forma proposta pela 
SECDCA. 2. Devolutiva de reunião conjunta CAF e Comlegis: certidão PJFeis - Beto 
diz que na última reunião fora apresentada proposta de redação de resolução 
substitutiva, mas que não houve consenso sobre a minuta da resolução, posto que parte 
dos membros da reunião entenderam que é preciso amadurecer os pontos definidos. 
Ele sugere que a resolução seja apresentada ao Conselho. Eduardo Chaves esclarece, 
quanto à fala do Beto, diz que não houve consenso e, segundo, não houve deliberação 
para que a proposta de minuta seja apresentada. Segundo ele, o Regimento diz que o 
CAF funciona conforme o regimento CDCA. Lembra que todos os membros das 
comissões têm direito a voto, mas isso não fora atendido. Eduardo argumenta que, na 
reunião, disse que a resolução não responde os casos concretos, além de poder criar um

problema com a Administração Pública e o MPDFT. Ressalta que o documento
apresentado não é do CAF nem da reunião e que a resolução apresentada não pode ir à
votação porque não respeitou os trâmites regimentais. Rosana, MPDFT, ressalta a
importância de o CDCA adotar o princípio da impessoalidade e entende que membro do
conselheiro que representam instituições não estejam em análise de processos que dizem
respeito aos usos dos recursos dos FDCA. Milda diz que concorda com Patrícia sobre a
competência de o CDCA decidir pela aprovação ou não de resolução. Rosana, MPDFT,
esclarece que não se pode ter uma resolução para resolver caso concreto. Beto esclarece
que a resolução dará as diretrizes, e as definições serão da Plenária. Eduardo em
devolutiva ao Valdemar, diz que é preciso se respeitar à questão do registro do voto,
respeitar o processo democrático de votação do regimento do CDCA e que a resolução
não resolve casos concreto, não obriga o administrador público. Patrícia entende que a
resolução é importante para solucionar questão do tratamento dado à tramitação da
certidão da PJFeis, o seu rito, no âmbito do CDCA, mas acolhendo o MPDFT. Beto faz a
leitura para proposta substitutiva da minuta de resolução em discussão. Sérgio apresenta
sugestões sobre o item que traz a expressão ‘diligência’ com sugestão de alterar para
prestar esclarecimento. Encaminhamento: aprovado substitutivo da resolução por maioria
de votos. Vai à publicação. 3. Projeto Direitos Humanos (item incluso por Coracy) -
Raíssa Menezes, do Cedeca, diz que saiu edital do Ministério dos Direitos Humanos para
construção de metodologia para prevenção de violência letal contra crianças e
adolescentes. Diz que um dos critérios é alto índice de violência. Diz que é preciso
apresentar duas cartas de apresentação: uma do executivo e outra de um Conselho. Diz
que tem o prazo até o 22 para apresentar essa proposta. É necessárias duas cartas de
apresentação, que indicam parceira com a rede local, e que a documentação deve ser
apresentada até o dia 22. Caio sugere se o Cedeca está regular e o CDCA diz que
reconhece a instituição está com registro correto e em pleno funcionamento.
Encaminhamento: pleno aprova recomendação com redação de que reconhece a
instituição e o status de regular funcionamento. SECDCA emitirá carta com esse
conteúdo. 4. Grupo Executivo de Enfrentamento ao Trabalho Infantil no DF (item incluso
por Eduardo Chaves) - Eduardo propõe a indicação de um conselheiro do CDCA para o
grupo. Encaminhamento: representante Jairo. Depois se define o suplente, que será do
governo. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13h40, e Josimar
Almeida, da Danc, lavra a presente ata, que segue assinada pelo presidente do Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CORACY COELHO CHAVANTE
Presidente do Conselho

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 9 horas e 20 minutos, o
coordenador adjunto abriu os trabalhos da 47ª 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: 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; e Eduardo Chaves da Silva, como representante da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Infância e Adolescência). Demais
participantes: Núbia Santana e Tamara Naiz, do Instituto Cultural e Social Lumiart; Aline
Leite, Daniel Gomes da Silva, Gisele Rabelo de Oliveira, Luiza Arcângela de Almeida
Carneiro, Lyzandra Santos Soares e Giovanna Ribeiro de Abreu – UNGEF/SEJUS;
Marina Maria Ventura Peixoto, João Paulo Carvalho Vinhal, e Barbara Neri de Almeida
Oliveira – DIPROJ/SECDCA. Item 1. Processo nº 00417-00038292/2018-81 - Instituição:
Instituto Pró-Brasil. Projeto: Saltar para Crescer - Edital nº 05/2018. Esclarecimentos da
OSC sobre alterações no projeto e novo Plano de Trabalho.Não havendo tempo suficiente
para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião.
Item 2. Processo nº 00417-00038281/2018-09 - Instituição: Associação de Ginástica da
Octogonal e Cruzeiro – AGINOC. Projeto: Viver Infância e Adolescência com Esporte e
Arte - Edital nº 05/2018. Resposta ao pedido de esclarecimentos da OSC sobre a execução
do projeto durante a pandemia.Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o
Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 3. Processo nº 00417-
00039140/2018-03 - Instituição: Instituto Tocar. Projeto: Tocar a Vida na Escola - Edital
nº 05/2018. Solicitação de liberação da primeira parcela e adequação do Plano de
Trabalho. A instituição, em resposta ao Ofício Nº 31/2020 - SEJUS/UNGEF/COORFDCA
que solicitou manifestação sobre a continuidade ou suspensão temporária da parceria, nos
termos do Aviso de Projetos FDCA/DF publicado no DODF nº 62, de 01/04/2020, se
manifestou pela continuidade da parceria. Apresentou solicitação de readequação do
projeto para execução de suas ações em formato virtual po meio de plataforma de
“gamificação” no primeiro semestre, considerando o contexto de isolamento social, e
retomada das atividades presenciais no segundo semestre da execução. Foram
apresentadas as ferramentas tecnológicas e a metodologia que serão utilizadas para
realização das atividades remotas. O Conselho delibera por aprovar a solicitação da
instituição considerando que os objetivos do projeto poderão ser cumpridos no novo
formato proposto. A aprovação fica condicionada, porém, ao envio, pela instituição, de
documento que esclareça qual será a estratégia para garantir o alcance do público-alvo na
participação nas atividades propostas e, ainda, sobre a continuidade das ações do projeto
durante o período de férias escolares. O Conselho delibera, ainda, que a instituição deverá
justificar a necessidade de aquisição do veículo no pimeiro trimestre do projeto, período
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em que estarão sendo realizadas atividades em formato virtual. O Conselho delibera, por
fim, que a instituição deverá realizar ajuste no plano de aplicação em relação ao item
"combustível", que deverá ter sua quantidade reduzida proporcionalmente à redução das
atividades presenciais. Item 4. Processo nº 00417-00038282/2018-45 - Instituição:
Instituto Cultural e Social Lumiart. Projeto: Caravana Nota 10 - Edital nº 05/2018.
Readequações solicitadas pelo CAFDCA. O CAFDCA, em sua 7ª Reunião extraordinária,
deliberou acerca de solicitação da instituição para execução das atividades do projeto em
formato virtual e, ainda, sobre a inclusão dos Núcleos de Ensino das Unidades de
Internação do sistema socioeducativo para realização das atividades da proposta. Na
oportunidade, o Conselho deliberou por solicitar, à instituição, a readequação da
metodologia do Plano de Trabalho para posterior análise, a apresentação de relatório de
execução dos primeiros meses do projeto e, ainda, determinou que o repasse da segunda
parcela ficaria retido até que houvesse autorização para o retorno das atividades
presenciais. O CAFDCA, então, toma conhecimento do plano de trabalho ajustado
encaminhado pela instituição, do plano de ação que discorre sobre a realização de
atividades nas unidades socioeducativas e, ainda, do ofício solicitando a execução de
atividades presenciais nessas unidades. O ofício apresenta quadro para execução das
atividades nas unidades socioeducativas que, segundo a instituição foi construído
conjuntamente com a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo - Subsis. O Conselho,
porém, observa que não há no processo qualquer comprovação de anuência da Subsis
sobre a afirmação da instituição e entende que a metodologia apresentada pela instituição
não é suficientemente clara e detalhada sobre como as metas do projeto serão alcançadas.
Dessa forma, considerando que a atual estrutura da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal para a realização de atividades extracurriculares em formato virtual,
diante do contexto de pandemia, não seria suficiente para o devido atingimento das metas
e objetivos propostos pelo projeto, o Conselho delibera pela suspensão do projeto até que
sejam retomadas as atividades presenciais nas escolas públicas. O Conselho delibera,
ainda, que o saldo remanescente da primeira parcela transferida para a conta da parceria
poderá ser utilizado para o pagamento de compromissos trabalhistas já firmados com a
equipe do projeto. O CAFDCA entende também que, quando retomadas as atividades
presenciais, a instituição poderá solicitar que as atividades do projeto sejam realizadas em
unidades do Sistema Socioeducativo mediante apresentação das devidas autorizações e
cartas de anuência por parte dos órgãos responsáveis. Item 5. Processo nº 00400-
00034845/2020-75 - Edital Emergencial. Recomendações da Assessoria Jurídico-
Legislativa - AJL.Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o Conselho
delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 6. Processo nº 00417-
00039224/2018-39 - Instituição: Associação Brasileira de Assistência às Famílias de
Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias - Abrace. Projeto: Reestruturação Abrace -
Edital nº 05/2018. Ofício solicitando reconsideração da decisão sobre descontinuidade da
parceria.Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o Conselho delibera por
incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 7. Processo nº 00417-00003401/2019-20 -
Instituição: Casa de Ismael - Lar da Criança. Projeto: Pavisaúde - Edital nº 18/2018.
Contestação por parte da OSC do total captado para o projeto. A instituição foi notificada
da deliberação da 46ª reunião ordinária do Conselho, a qual deu conhecimento do relatório
que apurou o saldo de captação para o projeto Pavisaúde. Em resposta, por meio do Ofício
nº 308/2020, a instituição apresentou novos comprovantes de doação, contestando o valor
total apurado. Os comprovantes foram analisados no Relatório SEI-GDF n.º 3/2020 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, o que resultou em aumento líquido de R$ 9.777,13 no
valor total disponível para execução do projeto. O Conselho toma conhecimento, ainda, de
que parte das doações computadas pela Diretoria de Projetos haviam sido direcionadas ao
projeto "Pra Refazer" proposto pela mesma instituição em face do Edital de Chamada
Pública nº 1/2013 do CDCA/DF e nunca executado. O Conselho delibera que essas
doações poderão ser contabilizadas no montante apurado para execução do projeto
Pavisaúde, considerando que a outra proposta não foi realizada e que os recursos foram
captados pela instituição. Dessa forma, o valor líquido disponível para financiamento do
projeto Pavisaúde passa a ser de R$ 174.504,59. A instituição deverá ser notificada para
apresentar Plano de Trabalho reajustado ao montante apurado. Item 8. Processo nº 00417-
00038121/2018-51 - Instituição: Instituto Inclusão de Desenvolvimento e Promoção
Social - IIDPS. Projeto: IIDPS Sobre Rodas - Edital nº 05/2018. Aprovação do parecer da
conselheira Graziele.Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o Conselho
delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 9. Processo nº 00417-
00038100/2018-36 - Instituição: Projeto Nova Vida – PRONOVI. Projeto: A Cultura
como Semente de um Bom Futuro - Edital nº 05/2018. Aprovação do parecer da
conselheira Graziele.Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o Conselho
delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 10. Processo nº 00417-
00039219/2018-26 - Instituição: Projeto Assistencial Sementes de Esperança – Pases.
Projeto: Casa Verde Florida - Edital nº 05/2018. Resposta a itens da Nota Técnica nº
39/2020 - SEJUS/CONT/COINSP.Não havendo tempo suficiente para discussão do item,
o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 11. Processo nº 0417-
001619/2015 - Instituição: Abrace. Projeto: Aquisição de Equipamento de Ressonância.
Conhecimento da análise técnica do Plano de Trabalho.Conforme deliberação do
CAFDCA, em sua 46ª Reunião Ordinária, a instituição encaminhou Plano de Trabalho
ajustado ao novo valor total, bem como três orçamentos para o item, os quais foram
analisados por meio do Parecer Técnico nº 266/2020 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ.
O Parecer aponta não haverem inconsistências de ordem técnica no Plano de Trabalho
apresentado, e afirma que o valor indicado no Plano de Trabalho é compatível com a 
média dos valores dos orçamentos apresentados, porém esclarece não ser possível uma 
análise aprofundada dos orçamentos, tendo em vista a alta complexidade técnica do 
item e a singularidade do objeto. A AJL foi consultada acerca do impedimento, e 
respondeu, por meio do Despacho - SEJUS/AJL 52119376, que não é de

sua atribuição confirmar tal impossibilidade, acrescentando que cabe alertar ao
gestor da parceria quanto à necessária observância dos requisitos relacionados à
pesquisa de preços do item. O Conselho toma conhecimento do referido Parecer e
delibera por acatar seu conteúdo, autorizando o prosseguimento do processo. Item
12. Solicitação Ungef - Autorização de abertura de processo de apuração do
Superávit Financeiro relativo aos recursos próprios do FDCA para o ano de 2021,
com a definição dos percentuais entre as naturezas de despesas.A Unidade de
Gestão de Fundos - Ungef esclarece sobre a necessidade de abertura de processo
para apuração do Superávit Financeiro relativo aos recursos próprios do FDCA para
o ano de 2021. O Conselho delibera por autorizar a Ungef a iniciar o processo,
definindo os percentuais de 60% para subvenção social e 40% para auxílio
investimento. No processo deverá constar, ainda, o valor referente aos precatórios
recebidos pelo FDCA, vinculados à decisão judicial pela sua utilização exclusiva na
construção de novas unidades de internação do sistema socioeducativo. O Conselho
delibera, ainda, por realizar reavaliação dos percentuais contidos na Resolução
Normativa nº 84 na primeira reunião do CAFDCA de 2021. Item 13. Processo nº
00400-00039870/2020-45 - Retificação do Edital nº 18/2018. Manifestação AJL
desfavorável à retificação. Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o
Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião.Item 14. Processo nº
00417-00038111/2018-16 - Instituição: Vila do Pequenino Jesus. Projeto: Cuidando
da Saúde dos Pequeninos - Edital nº 05/2018. Impossibilidade de cumprimento
integral da Meta 3 do projeto antes do final da parceria.O Conselho toma
conhecimento de que parte da meta 3 do projeto, referente a curso de pós-graduação
com duração de 12 meses a ser realizado por funcionária da instituição, ainda não
foi executada. A Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria se posicionou
contrária ao pagamento da última parcela do projeto, considerando que o tempo
necessário para cumprimento da atividade restante excederá o prazo de vigência do
Termo de Fomento, que se encerra em março de 2021. O Conselho entende que não
foram apresentadas justificativas suficientes para que a formação não tenha sido
iniciada anteriormente e, portanto, delibera por não autorizar a prorrogação do
Termo de Fomento da parceria. A Ungef deverá seguir com os procedimentos para
encerramento do Termo e possível devolução de recursos já repassados para
cumprimento da meta 3. Item 15. Processo nº 0417-002005/2016 - Instituição: Casa
de Ismael - Lar da Criança. Projeto: Sonolento - Edital nº 01/2016. Para
conhecimento da aprovação da prestação de contas.Não havendo tempo suficiente
para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima
reunião. Item 16. Processo nº 00417-00039212/2018-12 - Instituição: Ação Social
Renascer. Projeto: Infância e Vida Renascer - Edital nº 05/2018.Solicitação de
prorrogação da parceria e suplementação de recursos.A instituição encaminhou
solicitação de prorrogação do Termo de Fomento em mais 90 dias e de
suplementação de recursos proporcional à execução da proposta pelo tempo
adicional. A comissão gestora se colocou desfavorável ao pleito. O Conselho
entende que o Plano de Trabalho encaminhado não demonstra coerência em relação
às solicitações da instituição. Dessa forma, considerando que não foram
apresentadas informações suficientes que justifiquem a prorrogação da parceria e o
aditamento de recursos para o projeto, o Conselho delibera pelo encerramento da
parceria em conformidade com os prazos já definidos. O Conselho delibera por
convocar reunião extraordinária, em data e horário a confirmar, para que seja
possível vencer os itens de pauta não discutidos nesta reunião. A reunião foi
encerrada à uma hora e trinta minutos, e eu, Barbara Neri Almeida de Oliveira,
lavrei a presente Ata que vai assinada pelo coordenador adjunto do Conselho de
Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Francisco
Rodrigues Corrêa, Coordenador Adjunto.

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

UNIDADE DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS
JUNTA DE ANÁLISE RECURSOS

 
RESOLUÇÃO Nº 46, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

O PRESIDENTE DA JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS, unidade colegiada da
Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal/JAR-DF
LEGAL, com a atribuição de julgar, em segunda e última instância, os processos
administrativos fiscais e de exigência de créditos tributários e não tributários oriundos do
exercício do poder de polícia, conforme Artigo 10 da Lei nº 6.302, de 16 de maio de 2019,
e no uso das atribuições previstas no Artigo 91, inciso XIV da Portaria nº 65, de 25 de
setembro de 2020, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria de Proteção da Ordem
Urbanística- DF LEGAL, resolve:
Art. 1º Tornar pública a pauta de julgamento da Sessão Ordinária por Videoconferência
da1ª Câmara e da 2ª Câmara no mês de dezembro de 2020, conforme anexo.
Art. 2° Os interessados ou seus procuradores poderão participar da videoconferência
encaminhado solicitação para o e-mail jar@dflegal.df.gov.br, com cópia da Carteira de
Identidade e CPF caso seja o autuado, cópia da Carteira de Identidade acompanhada da
procuração, quando se tratar de procurador. Havendo dúvida ligar no telefone 3961-5185
até 1 (uma) hora antes do início da sessão para receber o link de acesso.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CARLOS PEREIRA MARTINS
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