
SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RETIFICAÇÃO
Na Ordem de Serviço nº 42, de 14 de dezembro de 2020, publicada no DODF nº 238, de
18 de dezembro de 2020, páginas 70 a 72, o ato que concedeu Licenças-Prêmio por
Assiduidade, ONDE SE LÊ: "...A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL...”, LEIA-SE: "...A
COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, Substituta...”.

CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 9 horas e 40
minutos, o coordenador adjunto abre os trabalhos da 9ª 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: Francisco Rodrigues Corrêa, como representante do Sindicato dos
Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal
– SINTIBREF/DF (coordenador adjunto); Graziele Lima Nogueira, como representante
do Gabinete do Governador; João Donadon, como representante da Casa de Ismael – Lar
da Criança. Demais participantes: Juliana Souza Batista, da instituição ABRACE, Luiza
Arcângela de Almeida Carneiro, Daniel Gomes da Silva, Lyzandra Santos Soares e
Giovanna Ribeiro de Abreu – UNGEF/SEJUS, João Paulo Carvalho Vinhal, e Barbara
Neri de Almeida Oliveira – DIPROJ/SECDCA. Item 1.Processo nº 00417-
00038292/2018-81 – Instituição: Intituto Pró-Brasil. Projeto: Saltar Para Crescer.
Esclarecimentos da OSC sobre alterações no projeto e novo Plano de Trabalho. O
Conselho toma conhecimento do ofício da instituição contendo os esclarecimentos
solicitados pelo CAFDCA e do Parecer Técnico nº 267/2020 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ que analisa o novo Plano de Trabalho enviado pela
instituição. Os conselheiros consideram que o caso necessita de melhor avaliação e
pedem vistas do processo para posterior deliberação sobre as alterações propostas pela
instituição. A análise do processo fará parte da pauta da próxima reunião do Conselho.
Item 2. Processo nº 00417-00038281/2018-09 - Associação de Ginástica da Octogonal e
Cruzeiro – AGINOC. Projeto: Viver Infância e Adolescência com Esporte e Arte.
Resposta ao pedido de esclarecimentos da OSC sobre a execução do projeto durante a
pandemia. A instituição encaminhou ofício contendo os esclarecimentos solicitados pelo
Conselho em sua 46ª Reunião Extraordinária e, ainda, novo Plano de Trabalho com
metodologia adaptada ao período de pandemia de Covid-19. O Conselho toma
conhecimento da metodologia a ser adotada no projeto por meio de manual de segurança
e saúde elaborado pela instituição. O Conselho, considerando que a metodologia
apresentada prevê a realização de atividades presenciais e de atendimento coletivo,
delibera pela suspensão do projeto até que seja publicada Resolução do CDCA/DF
regulamentando o retorno de atividades presenciais pelas instituições. Item 3. Processo nº
00400-00034845/2020-75 – EDITAL EMERGENCIAL: Recomendações da Assessoria
Jurídico-Legislativa - AJL. O Conselho toma conhecimento da manifestação da AJL que
conclui pela viabilidade do Edital Emergencial. O Conselho entendende, porém, que o
processo perdeu o objeto devido à proximidade da mudança do exercício financeiro e que
o recurso disponível ficaria comprometido considerando os demais editais vigentes.
Desse modo, o Conselho delibera por encaminhar o processo à Plenária do CDCA/DF
para decisão sobre seu prosseguimento. Item 4. Processo nº 00417-00039224/2018-39 –
Instituição: Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de
Câncer e Hemopatias – ABRACE. Projeto: Reestruturação ABRACE. Ofício solicitando
reconsideração da decisão sobre descontinuidade da parceria. A instituição encaminhou
Ofício nº 106/2020 discorrendo sobre os problemas enfrentados pela entidade em meio à
pandemia de COVID-19 para justificar os atrasos ocorridos para abertura da conta do
projeto e para reiterar o interesse em dar continuidade à parceria. O ofício foi
encaminhado em resposta à deliberação do CAFDCA que, em sua 46ª Reunião Ordinária,
decidiu por acatar o parecer da AJL que considerou juridicamente inviável a continuidade
da parceria tendo em vista o fim do prazo de vigência do termo de fomento. O Conselho
toma conhecimento do ofício e das explicações adicionais sobre as dificuldades
enfrentadas pela instituição que foram apresentadas pela representante da Abrace, Juliana
Souza Batista. Tendo em vista principalmente o fato da instituição lidar com público-alvo
considerado grupo de risco do COVID-19, o Conselho delibera por autorizar nova
formalização de parceria e encaminhar a decisão à Plenária do CDCA para validação. O
Conselho delibera, ainda, para que seja dada agilidade ao processo, por autorizar a Ungef
a dar prosseguimento aos trâmites administrativos do processo enquanto se aguarda a
próxima reunião Plenária do CDCA/DF que deverá ocorrer em fevereiro de 2021. Item 5.
Processo nº 00417-00038121/2018-51 – Instituto Inclusão. Projeto IIDPS Sobre Rodas.
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
6. Processo nº 00417-00038100/2018-36 – Instituição: Projeto Nova Vida – PRONOVI
| Projeto a Cultura Como Semente de um Bom Futuro. Aprovação do parecer da
conselheira Graziele. O repasse de recursos para a parceria foi suspenso devido ao fato
da instituição apresentar certidão positiva emitida pela Promotoria de Justiça de Tutela
das Fundações e Entidades de Interesse Social – PJFeis. O CAFDCA, em sua 46ª
Reunião Ordinária, deliberou pela elaboração de um parecer sobre a situação do
processo pela conselheira Graziele, seguindo a tramitação prevista pela Resolução
Ordinária nº 64 do CDCA/DF. O CAFDCA toma conhecimento do referido parecer que
conclui pelo procedimento previsto no art. 1.º, § 1.º, III da Resolução nº 64 que trata
sobre convite ao órgão que emitiu a certidão para que, conjuntamente, seja analisado
um plano imediato de intervenção para que se garanta o cumprimento do mérito da
parceria. Segundo a Resolução, a conclusão do parecer deverá ser encaminhada à
Plenária do CDCA/DF sugerindo as medidas a serem adotadas. O Conselho delibera,
porém, por encaminhar ofício à PJfeis convidando para a reunião com a maior
brevidade possível considerando que o prazo da vigência da parceria está próximo do
vencimento. O parecer da conselheira e as conclusões da reunião serão encaminhados à
Plenária. O Conselho delibera, ainda, que a instituição deverá ser informada sobre a
decisão e, também, advertida quanto à proximidade do fim da vigência da parceria que
se dará no dia 04/01/2021. Item 7. Processo nº 00417-00039219/2018-26 - Projeto
Assistencial Sementes de Esperança – PASES. Projeto: Casa Verde Florida. 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 8. Processo nº 00400-00039870/2020-45 – Retificação do Edital
nº 18/2018: Manifestação AJL desfavorável à retificação. O Conselho toma
conhecimento da manifestação da AJL que conclui pela inviabilidade jurídica da
retificação do item 5.4 do Edital nº 18/2018, que versa sobre o prazo para captação de
recursos. O Conselho delibera por levar a discussão para a Plenária do CDCA para
definição quanto acatar ou não a referida manifestação. Em relação aos possíveis
pedidos de recibos de doações que venham a ser recebidos após o prazo final para
captação determinado pelo Edital (dia 17/12/2020), referentes à projetos aprovados
pelo edital em questão, o Conselho orienta que a Diretoria de Projetos deverá informar
aos doadores e instituições sobre o fim do prazo. Eles deverão ser também informados
sobre a possível prorrogação do prazo de captação que será, ainda analisada pela
Plenária e que poderão, se desejarem, aguardar a decisão do CDCA para que tenham os
recibos emitidos, caso a prorrogação seja realizada. A Diretoria de Projetos poderá
apresentar aos doadores e instituições, ainda, a alternativa de destinação da doação ao
FDCA, sem destinação específica de projeto. Item 9. 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. O Conselho toma conhecimento
sobre a prestação de contas referente ao projeto Sonolento, da instituição Casa de
Ismael - Lar da Criança – Edital nº 01/2016. A referida prestação de contas foi
finalizada, analisada e aprovada, conforme decisão proferida pelo Secretário-Executivo
da SEJUS em 07/05/2020. Item 10. Processo nº 0417-001939/2013 Projeto Integral de
Vida - PRÓ-VIDA | Projeto de Fortalecimento Institucional Pela Vida - Edital nº
01/2013. Aprovação do Plano de Trabalho e da documentação apresentados pela
instituição. A instituição captou recursos para o projeto no âmbito do Edital nº 01/2013
e o CAFDCA, em sua 46ª Reunião Ordinária, decidiu pelo não impedimento da
execução do projeto, desde que a instituição apresentasse a documentação requerida
pelo Edital de captação vigente (Edital nº 18/2018). Na oportunidade, o Conselho
deliberou, ainda, por autorizar a análise técnica do Plano de Trabalho. Após ser
notificada, a instituição enviou a referida documentação e o Plano de Trabalho
readequado com as solicitações do Parecer Técnico nº 261/2020 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ. A Diretoria de Projetos analisou a documentação e o
Plano de Trabalho através dos Pareceres Técnicos nº 268/2020
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ e nº 269 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, os
quais concluíram que a instituição apresentou todos os documentos exigidos e que não
há inconsistências técnicas no projeto. O Conselho, então, delibera por aprovar o Plano
de Trabalho ficando, assim, autorizada a continuidade do processo. Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada às catorze horas, e eu, João Paulo Carvalho Vinhal,
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
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

PORTARIA Nº 224, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas no inciso III, do parágrafo
único, do artigo nº 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal, considerando o disposto
no item 13.1 do Edital de Chamamento Público nº 2/2019 - FAC Ocupação, resolve:

Art. 1º Prorrogar por 1 (um) ano, a contar de 28 de dezembro de 2020, o prazo de
vigência do processo seletivo do Edital de Chamamento Público nº 2/2019 - FAC
Ocupação, com resultado final publicado no DODF nº 246, de 27 de dezembro de 2019,
páginas 64 a 66.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA
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