
suspensão ou retomada de atividades, quando não houver alteração no plano de trabalho
que necessite de análise de mérito. Será elaborada resolução que disponha sobre essa
aprovação, aplicando-se o prazo-limite até 01/08/2021 no caso de OSCs que não pedirem
prazo específico para a extensão da suspensão, conforme deliberado no item 4. Item 8.
Processo nº 00417-00038118/2018-38 – Instituição: Visão Social. Projeto Atendimento
Socioeducativo para Crianças e Adolescentes. Solicitação de retomada das atividades e
alteração de Plano de Trabalho. A OSC propõe retomada das atividades do projeto, e
apresenta Plano de Trabalho alterado para execução das atividades em modo virtual,
substituindo ações que seriam executadas presencialmente, como oficinas de música e
palestras, por aulas online e atividades de acompanhamento via grupos e reuniões virtuais.
O Conselho delibera por não acatar o pedido de retomada nesses moldes, por considerar
que os objetivos do projeto não poderão ser plenamente atingidos em modo virtual, tendo
em vista o objeto do projeto, de atendimento em contraturno escolar. Ademais, o plano de
trabalho não demonstra como serão viabilizadas essas atividades com as crianças, que
muitas vezes podem não dispor de maios tecnológicos para acessá-las. O Conselho
delibera, portanto, por manter a suspensão do projeto até 01/08/2021. Ressalta-se, ainda,
que a OSC teve seu registro cancelado no Conselho de Assistência Social, e que o caso
está sendo analisado no âmbito da Comissão de Legislação, o que poderia acarretar o
cancelamento do registro também no CDCA e, consequentemente, o impedimento de
repasse de recursos à instituição. Dessa forma, a suspensão da execução também
aguardará o desenrolar das discussões quanto a essa questão. O Conselho delibera, por
fim, por agendar reunião com a OSC para diálogo acerca das estratégias possíveis para
viabilizar a retomada da execução. Item 9. Processo 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 retomada das atividades e
alteração de Plano de Trabalho. A instituição propõe a retomada das atividades do
projeto, mantendo as atividades em meio presencial, com algumas adaptações na
metodologia do Plano de Trabalho para obedecer às medidas de proteção ao Covid-19.
Apresenta, também, algumas alterações de valores de diversos itens, que culminam em
um aumento de R$107.913,15 no valor total do Plano. Justifica tais aumentos em razão da
pandemia, que trouxe inflação nos preços de diversas categorias de bens. O Conselho
entende ser impraticável aprovar tal aumento no valor total do Plano, que é substancial, e
também não considera ser possível a retomada de atividades esportivas que envolvem
contato físico neste contexto de pandemia. O Conselho delibera por adiar a deliberação
sobre o processo e agendar reunião com a OSC para diálogo acerca das estratégias
possíveis para viabilizar a retomada da execução. Item 10. Processo nº 00400-
00034845/2020-75 - Edital Emergencial – COVID-19. Restituído pela DIREX para nova
discussão do CAF sobre a necessidade do edital. Não havendo tempo suficiente para a
discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item
11. Processo nº 00400-00014041/2020-50 - Retificação do Edital nº 18/2018. Deliberação
da Diretoria Executiva para que o CAF dialogue com a AJL. A proposta de retificação do
Edital nº 18/2018, apresentada na 7ª reunião da Comissão de Seleção do referido Edital,
foi objeto de nova manifestação da AJL, a qual ratificou seu posicionamento anterior,
pela inviabilidade jurídica do feito. Dessa forma, a Direx, em sua 11ª reunião ordinária,
deliberou que o CAF dialogue com a AJL a respeito do assunto. O Conselho, então,
delibera por incluir esse item na pauta de reunião a ser agendada com a AJL. Item 12.
Processo nº 00400-00039870/2020-45 - Retificação do Edital nº 18/2018 – prorrogação
do prazo de captação. Restituído pela Diretoria Executiva para nova discussão acerca da
prorrogação. O Conselho, em sua 9ª reunião extraordinária, tomou conhecimento da
manifestação da AJL 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 deliberou por
levar a discussão para a Plenária do CDCA para definição quanto acatar ou não a referida
manifestação. A Direx restituiu o processo ao CAF, para reanálise da prorrogação. O
Conselho delibera por tratar desse assunto com a AJL em reunião que já será agendada. O
Conselho, então, delibera por incluir esse item na pauta de reunião a ser agendada com a
AJL. Item 13. Processo nº 00600-00000383/2021-81 - Decisão do TCDF sobre o uso de
recursos FDCA do Edital nº 05/2018.O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio
da Representação nº 10/2020 – G4P, determinou que a Sejus se manifeste acerca de
indícios de violação aos princípios da legalidade, da economicidade e do interesse público
na pactuação de Termos de Fomento no âmbito do Edital nº 05/2018. O documento acusa
“falhas na sistemática adotada pela celebração de Termos de Fomento ao invés da
celebração de contrato administrativo”; “indiscriminada opção pela aquisição de bens em
detrimento da locação”; e “inadvertida atribuição às OSCs da titularidade dos bens
adquiridos com recursos públicos, ainda que o prazo de vigência da parceria seja curto”.
A Vice-Presidente informa que está sendo elaborado pela Sejus um Parecer de resposta,
que contesta ponto a ponto todos os questionamentos interpostos. Esse documento será
compartilhado com o CAF, para que a defesa seja construída coletivamente. O Parecer
será, então, apresentado em reunião com a AJL específica para esse fim, com a
participação das entidades que foram citadas na representação do TCDF. Item 14.
Processo nº 00400-00001243/2020-31 - Retificação do Edital nº 05/2018. A proposta de
retificação do Edital nº 05/2018 foi objeto de nova manifestação da AJL, a qual ratificou
seu posicionamento anterior, pela inviabilidade jurídica do feito. Dessa forma, a Direx,
em sua 11ª reunião ordinária, deliberou que o CAF dialogue com a AJL a respeito do
assunto. O Conselho, então, delibera por incluir esse item na pauta de reunião a ser
agendada com a AJL. Item 15. Processo nº 00400-00037965/2020-24 - Consulta à AJL –
devolução de recursos à Conta Única do GDF. Para conhecimento da resposta da AJL.
Em resposta a consulta deliberada na 6ª reunião extraordinária do CAF, a AJL exarou a
Manifestação nº 1595/2020 – AJL/SEJUS, a qual concluiu que os saldos remanescentes
de parcerias entre o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e as organizações da
sociedade civil devem permanecer na conta do FDCA/DF para continuar no atendimento

de seus objetivos. O Conselho toma conhecimento da Manifestação. Item 16. Processo nº
00400-00056319/2020-66 – Instituição: Lar da Criança Padre Cícero. Reprovação da
prestação de contas da entidade - exercício de 2016 pela PJFEIS. O Conselho toma
conhecimento da reprovação da prestação de contas da entidade referentes ao exercício do
2016. O Conselho entende que, pelo fato de a OSC não possuir projeto em execução junto
ao FDCA, não se aplicaria uma discussão sobre inviabilização do recebimento de recursos
públicos. Delibera por encaminhar o processo para a Comissão de Legislação, para análise
quanto à suspensão/cancelamento do registro. Item 17. Processo nº 00400-00038735/2020-
82 – Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de
Taguatinga e Ceilândia – APAED. Reprovação da prestação de contas da entidade -
exercício de 2018 pela PJFEIS. O Conselho toma conhecimento da reprovação da
prestação de contas da entidade referentes ao exercício do 2018. O Conselho entende que,
pelo fato de a OSC não possuir projeto em execução junto ao FDCA, não se aplicaria uma
discussão sobre inviabilização do recebimento de recursos públicos. Delibera por
encaminhar o processo para a Comissão de Legislação, para análise quanto à
suspensão/cancelamento do registro. Item 18. Informe sobre aprovações de prestação de
contas. O Conselho toma conhecimento da aprovação das prestações de contas das
seguintes entidades/projetos: 00400-00052704/2020-34, Casa de Ismael – Lar da Criança
(aprovação da prestação de contas da entidade – exercícios de 2017 e 2018); 0417-
000065/2017, CECOSAL - Centro Comunitário São Lucas, Fortalecendo Vínculos (Edital
nº 01/2016); 0417-000255/2017, Casa Azul Felipe Augusto, Levando Cidadania (Edital nº
01/2016); 0417-002185/2016, Associação Ludocriarte, Raízes Percursos Culturais e
Formativos no Olhar de Crianças e Adolescentes (Edital nº 01/2016); 0417-002004/2016,
Casa de Ismael – Lar da Criança, Qualifica 164 (Edital nº 01/2016); 0417-000285/2017,
Instituto Nair Valadares – INAV, Projeto de Apoio ao Transporte de Suprimentos do
Instituto Nair Valadares (Edital nº 01/2016); 0417-000346/2017, Sociedade Cristã Maria e
Jesus / Nosso Lar, Crianças e Adolescentes Acolhidos: Sujeito em Processo de
Desenvolvimento com Direitos Civis, Sociais e Humanos Garantidos (Edital nº 01/2016).
O Conselho delibera por publicar no sítio eletrônico do CDCA a relação dos projetos com
prestações de contas aprovadas. Item 19. Processo nº 00417-00037048/2018-09 – Projeto
Governamental - Defensoria Pública do DF. Programa de Atendimento Integrado Móvel.
Para conhecimento da finalização da execução. O Conselho toma conhecimento da
finalização da execução do projeto governamental, com a aquisição do veículo e sua
adaptação para o atendimento integrado. O Conselho propõe que haja uma aproximação
com a Defensoria para que o CDCA possa também usufruir do veículo em eventos como o
18 de Maio, após o fim da pandemia. Item 20. Processo nº 00417-00038100/2018-36 –
Instituição: Projeto Nova Vida – PRONOVI. Projeto A Cultura Como Semente de um
Bom Futuro (Edital nº 05/2018). Para conhecimento de certidão de inteiro teor TJDFT de
dirigente. O Conselho toma conhecimento da certidão de inteiro teor da dirigente da
instituição, e entende que o documento se refere a processo de cunho pessoal, que não
interfere no prosseguimento do processo de prestação de contas, fase em que se encontra o
projeto. Item 21. Reunião com a AJL para tratar de pontos da pauta. O Conselho delibera,
por fim, por agendar reunião junto à AJL para deliberar sobre situações pontuais no
contexto da pandemia que envolvam análise jurídica, como o caso de prorrogações de
projetos com termo de fomento já vencido. Será levada à reunião a minuta da Resolução
discutida no item 7. Também serão tratadas nessa reunião as propostas de retificação dos
Editais nº 05/2018 e 18/2018. Nada mais havendo a tratar, eu, Marina Maria Ventura
Peixoto, lavrei a presente Ata, que vai assinada pela vice-presidente do Conselho de
Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF. Fabiana
Gadêlha, Vice-Presidente do Conselho de Administração do FDCA/DF.

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze
minutos, a vice-presidente abre os trabalhos da 48ª 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: Fabiana Gadêlha, como representante da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do DF (infância e adolescência) – vice-presidente; Francisco Rodrigues Corrêa,
como representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes,
Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal – SINTIBREF/DF; Valdemar Martins da
Silva, como representante da Casa de Ismael – Lar da Criança; Daise Lourenço Moisés,
como representante do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social –
CEPAS/DF. Demais participantes: Luiza Arcângela de Almeida Carneiro, Aline Leite e
Daniel Gomes de Oliveira – UNGEF/SEJUS; Susana Cecília Lavarello Mintegui, João
Paulo Carvalho Vinhal, Marina Maria Ventura Peixoto e Barbara Neri de Almeida
Oliveira – DIPROJ/SECDCA; Rokmenglhe Vasco Santana e Rafael Ayan - SECDCA;
Giselle Souza Torrezani, Nahiane Hermano Guimarães e Renata Kelly Fonseca Róbias -
Comissão Gestora do projeto Saltar para Crescer - Instituto Pró-Brasil; Adriana Camelo
Nunes – Casa Azul Felipe Augusto. Item 1. Informes - Resolução Ordinária nº 75, de 23
de fevereiro de 2021 - Nova Composição do CAF e Resolução Normativa nº 92, de 23 de
fevereiro de 2021 - Altera a Resolução Normativa nº 61, de 1º de agosto de 2012, que
dispõe sobre as normas de funcionamento do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal – FDCA/DF. O Conselho toma conhecimento da recente
publicação de duas resoluções do CDCA. A primeira dispõe sobre a composição das
comissões temáticas, e traz uma alteração na composição do CAFDCA. A segunda altera
a RN nº 61/2012, que dispõe sobre as normas de funcionamento do FDCA/DF, e trata da
não necessidade de renovação da autorização para utilização dos recursos do Fundo ao
final do exercício financeiro. Item 2. Processo SEI nº 00400-00008792/2021-18 -
Apresentação de quadro síntese sobre a execução do FDCA nos anos 2017-2020. Para
conhecimento do CAFDCA. A Unidade de Gestão de Fundos disponibiliza, para
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conhecimento, Planilha de Execução dos Processos referente ao mês de Fevereiro/2021,
bem como a Planilha contendo os Percentuais de Execução e Saldos Orçamentários do
FDCA 2017-2020. A Conselheira Daise chama a atenção para a baixa execução do Fundo
nos últimos anos, o que acarreta perda de credibilidade para o Conselho. Destaca,
também, a demora na liberação de recursos por parte do CDCA, e a falta de autonomia do
CAF, que recorre frequentemente a consultas à Assessoria Jurídico-Legislativa para
fundamentar suas decisões. O servidor Daniel, da Ungef, apresenta esclarecimentos para o
baixo percentual de execução, principalmente em razão da pandemia no ano passado. Em
2018, o alto valor de execução se deu em razão de um único projeto governamental, de
aquisição dos scanners corporais. A servidora Luiza esclarece ainda que a submissão de
matérias à AJL é necessária em alguns momentos pontuais do trâmite dos processos.
Também esclarece que um dos principais motivos do entrave na liberação de recursos
atualmente, mais especificamente em cinco processos, diz respeito à Nota Jurídica N.º
62/2020 - PGDF/PGCONS, emitida pela Procuradoria-Geral do DF, que condiciona a
formalização de parceria com as OSCs à ausência de pendências de análise de prestação
de contas de parcerias anteriores. A nota vinculou a atuação da equipe técnica, tornando
obrigatório o bloqueio de repasses as OSCs cujas prestações de contas anteriores estão em
fase de análise. Informa que a Sejus criou uma comissão permanente no intuito de agilizar
as análises das prestações de contas. A vice-presidente reforça que existe um grande
esforço da Secretaria para resolver esse problema, e se compromete em realizar uma
reunião junto à AJL sobre isso, para se debruçar sobre a decisão da PGDF e empenhar
esforços no sentido de reverter a decisão dessa nota jurídica. Em relação ao orçamento, a
Ungef explica que existe mais uma série motivos para a baixa execução: projetos
sobrestados atualmente devido à pandemia; recurso destinado ao projeto da Abrace
aguardando a finalização do trâmite para liberação; recurso vinculado por decisão judicial
à construção de unidades do socioeducativo; obrigatoriedade do pagamento em parcelas
segundo o MROSC. O conselheiro Francisco solicita um levantamento de todos os
projetos que estão com pendência de liberação de recursos, para que o Conselho analise
caso a caso possíveis soluções para cada problema. O Conselho delibera por solicitar esse
levantamento à Ungef, para análise posterior. O secretário executivo compreende as
complexidades, mas defende a necessidade de se traçar um plano objetivo e focado nos
problemas. Existem diversas atribuições do Conselho de Administração do Fundo que não
são cumpridas, como a elaboração de planos de aplicação e de captação de recursos, e o
acompanhamento do OCA. É necessário que haja planejamento no presente ano para as
ações que o Conselho quer que se concretizem no ano seguinte. Sugere a elaboração de
um Plano de Ação do CAF. O conselheiro Francisco lembra que o Plano de Ação deve ser
mais amplo, elaborado a partir de todas as comissões. A vice-presidente destaca a
importância de se elaborar um plano emergencial, tendo em vista o atual gargalo em
relação às pendências de prestações de contas, e daí partir para um planejamento mais
geral em relação às liberações de recursos. Item 3. Processo nº 00417-00038121/2018-51 -
Instituição: Instituto Inclusão. Projeto IIDPS Sobre Rodas (Edital nº 05/2018). Aprovação
do parecer da conselheira Graziele. Em razão de a conselheira não estar presente para
apresentar o parecer, o Conselho delibera por adiar a análise do item para a próxima
reunião ordinária. Item 4. 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. O
Conselho toma conhecimento do Despacho - SEJUS/CONT/COINSP (49907883), que
considerou que as respostas oferecidas pelo CAF, em sua 3ª reunião extraordinária, aos
itens 6.1.6., 6.1.9., 6.1.10. e 6.1.12 da Nota Técnica Nº 39/2020 - SEJUS/CONT/COINSP
atenderam apenas parcialmente ou não atenderam às recomendações da Controladoria
Setorial em relação ao projeto. O CAF, então delibera por complementar as referidas
respostas: Item 6.1.6: “Recomendação Atendida parcialmente. Demonstrar os
instrumentos de controle e fiscalização utilizados pelo CAFDCA/DF, com vistas a garantir
que a destinação final dos bens adquiridos à Organização da Sociedade Civil atende ao
interesse público”. Resposta do CAF: O Conselho delibera por elaborar proposta de
resolução para regulamentar a metodologia de monitoramento da execução dos projetos,
que envolverá a fiscalização da destinação final dos bens adquiridos e seu atendimento ao
interesse público. Item 6.1.9: “Recomendação atendida parcialmente.As ações sociais
desenvolvidas pelas OSC’s devem ser fortalecidas por meio de regulamento da
administração pública para a divulgação nos meios de comunicação, mediante o emprego
de recursos tecnológicos disponíveis e com linguagem acessível a todos, inclusive as
pessoas com deficiências. (art. 14 da Lei 13.019/14). No caso em comento, durante a
execução da parceria, também deverão ser monitorados e divulgados os indicadores do
projeto”. Resposta do CAF: No caso concreto desse projeto, o Conselho se compromete a
observar, junto ao gestor da parceria, como as metas estão sendo alcançadas e quais
indicadores estão sendo utilizados para demonstrar o alcance dessas metas, conforme o
plano de trabalho. O Conselho delibera por elaborar proposta de resolução para
regulamentar a metodologia de monitoramento da execução dos projetos, que envolverá a
avaliação e divulgação dos indicadores de alcance das metas. Item 6.1.10:
“Recomendação atendida parcialmente.As ações sociais desenvolvidas pelas OSC’s
devem ser fortalecidas por meio de regulamento da administração pública para a
divulgação nos meios de comunicação, mediante o emprego de recursos tecnológicos
disponíveis e com linguagem acessível a todos, inclusive as pessoas com deficiências. (art.
14 da Lei 13.019/14). No caso em comento, durante a execução da parceria, os
procedimentos de liberação de recursos referentes à parceria deverão ser divulgados na
ferramenta utilizada pelo Conselho, de forma a demonstrar o pagamento de cada parcela e
as parcelas ainda pendentes de pagamento”. Resposta do CAF: Será complementada, no
sítio eletrônico do CDCA, a informação sobre a execução dos projetos detalhada por
parcelas. O Conselho delibera por elaborar proposta de resolução para regulamentar a
metodologia de monitoramento da execução dos projetos, que envolverá a divulgação, em

linguagem acessível a todos, das ações firmadas em parceria com as OSCs. Item 6.1.12:
“Recomendação não atendida. O processo SEI nº 00400-00019881/2019-75, teve seu
último documento com tramitação em 02/06/2020, portanto, ainda não há publicação dos
atos normativos específicos das políticas públicas setoriais”. Resposta do CAF: O
Conselho informa que a Plenária do CDCA, em sua 311ª reunião ordinária, ocorrida em
23/02/2021, deliberou pela retomada do Grupo de Trabalho criado com o propósito de
elaboração do ato setorial, que abarcará a metodologia de monitoramento da execução dos
projetos contida na resolução retromencionada. Item 5. Processo nº 0417-001619/2015 –
Instituição: ABRACE. Projeto de Aquisição de equipamento de ressonância. Resposta a
itens da Nota Técnica N. º 2/2021 - SEJUS/CONT/COINSP. O Conselho toma
conhecimento da Nota Técnica N. º 2/2021 - SEJUS/CONT/COINSP, a qual faz algumas
recomendações em relação ao processo. A Diretoria de Projetos elaborou o documento
Resposta - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ (55440052), no qual responde a alguns dos
itens da Nota Técnica, submetendo as respostas à aprovação do Conselho, bem como
solicita análise do CAF em relação a outros. Em relação aos itens cuja resposta foi
atribuída ao CAF, o Conselho delibera por responder nos seguintes termos: Item 1.1:
“Proceder ao exame da compatibilidade dos custos indicados no plano de trabalho com os
valores praticados no mercado, por meio de pesquisa preços na forma do art. 28 do
Decreto n° 37.843/2016, observadas as hipóteses descritas nos arts. 4º e 5º do Decreto
Distrital nº 39.453, de 14 de novembro de 2018”. Resposta do CAF: O Conselho entende
que o equipamento é denatureza singular e possui especificidades técnicas que
impossibilitam a tomada de preços da forma como tradicionalmente é conduzida pela
diretoria de projetos, conforme esclarecido no Parecer Técnico n.º 266/2020 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ. No entanto, reforça que uma das hipóteses previstas no
Decreto n° 37.843/2016, no art. 28, parágrafo terceiro, inciso IV, permite basear a
pesquisa de preços em orçamentos obtidos junto a fornecedores, como foi realizado (os
três orçamentos enviados pelas empresas fornecedoras já constam do processo): IV -
pesquisa junto a fornecedores, por meio de proposta escrita com a indicação da razão
social e inscrição no CNPJ, assinada por preposto ou representante legal." O Conselho
informa ainda que, para conferir mais segurança jurídica ao processo, irá verificar, junto
às três empresas fornecedoras do item, se o orçamento enviado é legítimo e válido. Item
1.12: “No que concerne à CLÁUSULA de TITULARIDADE DE BENS, do Termo de
Fomento, será necessário que o Administrador Público faça constar no processo
justificativa formal que demonstre que a opção por àquela definição atende ao interesse
público. (alinea "a", inciso II, art. 31, do Decreto Distrital nº 37.843/2016)”. Resposta do
CAF: Os conselheiros discutem que, no caso deste projeto, a destinação final do bem
poderá ser a sua incorporação ao patrimônio do Estado. O conselheiro Francisco inclusive
relembra que os bens adquiridos em projeto anterior da Abrace, que hoje se encontram em
uso no Hospital da Criança, foram transferidos para o patrimônio do Estado. O Conselho
delibera por agendar reunião junto à instituição para avaliar e confirmar qual será
destinação final do bem, e a partir dessa reunião será elaborada justificativa para este caso
concreto. Item 1.17: “Nos termos do art. 2º do Decreto nº 40.388/2020, apresentar o
Relatório de Perfil e Relatório de Conformidade do Programa de Integridade
implementado pela Organizações da Sociedade Civil.” A instituição foi consultada acerca
deste item, e respondeu que tais relatórios estão sendo providenciados. Justificou que o
Programa de Integridade da Abrace está em fase de implantação, e solicita prorrogação da
entrega do mesmo no prazo de 90 (noventa) dias, para conclusão e emissão dos referidos
relatórios. Resposta do CAF: O Conselho, na reunião que será agendada com a Abrace,
aproveitará para discutir junto à instituição o status da implantação de seu programa de
integridade e compliance. O Conselho delibera, por fim, por aprovar as respostas da
diretoria de projetos, solicitando apenas que os pontos 1.14 e 1.15 do documento sejam
complementados com o encaminhamento da reunião de hoje, sobre a resolução que
regulamentará a metodologia de monitoramento e divulgação da execução dos projetos.
Item 6. Processo nº 00400-00039712/2020-95 - Projeto Governamental: Subsecretaria do
Sistema Socioeducativo – SUBSIS/SEJUS. Projeto Em casa com dignidade.
Disponibilização orçamentária para o projeto no exercício de 2021. O Conselho toma
conhecimento que, conforme o novo entendimento disposto na Resolução Normativa nº
92, de 23 de fevereiro de 2021, foi autorizada a utilização de recursos do Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal e feita a disponibilidade
orçamentária no Valor Total: R$ 2.041.725,00 (dois milhões, quarenta e um mil setecentos
e vinte e cinco reais) para a execução do projeto em 2021. Item 7. Processo nº 00400-
00004794/2021-38 - Informe UNGEF - Relação de parcerias suspensas temporariamente
devido à pandemia. A Unidade de Gestão de Fundos informa a relação das parcerias
suspensas conforme o Decreto n° 40.539, de 19 de março de 2020, devido à pandemia de
COVID-19. Esclarece que as OSCs possuem prazo mínimo de 30 dias do fim da
suspensão para submeter ao CAF seus pedidos de extensão da suspensão ou de retomada
de atividades, e solicita ao Conselho que, quando necessário, convoque reuniões
extraordinárias para aprovar tais pedidos, a fim de que os prazos sejam cumpridos. O
Conselho delibera por incluir esse ponto na pauta da reunião a ser agendada com a AJL,
para definir o procedimento para cada caso concreto. Item 8. Processo nº 00417-
00039132/2018-59 - Instituição: Associação Sociocultural São Luís Orione do Itapoã –
ASLOI. Projeto A Beleza que Salva o Mundo (Edital nº 05/2018). Solicitação de início
das atividades em modo virtual e alterações no Plano de Trabalho. A instituição solicita a
retomada das atividades em modo virtual, e encaminha Plano de Trabalho alterado para
aprovação. As alterações incluem a alteração do objeto para sua execução em modalidade
remota, substituição das oficinas de violino e violão para oficinas de percussão
instrumental e corporal e introdução à educação musical, e substituição dos profissionais
responsáveis pelas oficinas. OParecer Técnico n.º 274/2021 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ aponta que o plano de trabalho não conta com
incorreções de ordem técnica e os salários e encargos dos novos profissionais foram
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calculados corretamente, e submete as alterações à aprovação do CAF. O Conselho
delibera por aprovar as alterações do Plano de Trabalho. Item 9. Processo nº 00417-
00038292/2018-81 - Instituição: Instituto Pró-Brasil. Projeto Saltar Para Crescer (Edital nº
05/2018). Reanálise dos esclarecimentos da OSC sobre alterações no projeto e novo Plano
de Trabalho. Pedido de extensão do prazo de suspensão. Em sua 9ª reunião extraordinária,
o Conselho optou por reavaliar, com mais prazo, as alterações propostas pela OSC e
deliberar sobre a matéria em reunião subsequente. Posteriormente, a instituição
apresentou, ainda, pedido de extensão da suspensão do prazo de vigência da parceria,
devido às condições de lockdown no DF. Em relação às mudanças no Plano de Trabalho
anteriormente solicitadas, constantes nos itens 1, 2.2 e 2.3 do Parecer Técnico n.º
267/2020 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, o Conselho delibera por aprovar a alteração
do tipo de veículo, bem como as demais mudanças. Em relação à solicitação de aquisição
da van e dos uniformes antes do fim do período de suspensão da vigência da parceria, o
Conselho entende não ser possível realizar aquisições com o Termo de Fomento suspenso,
tendo em vista que os processos de aquisição fazem parte da execução do projeto. Dessa
forma, delibera por não acatar o pedido de extensão da suspensão, e em vez disso solicitar
à OSC que apresente novo Plano de Trabalho ajustado para que haja apenas a previsão da
aquisição da van e dos uniformes no primeiro trimestre da execução, adiando a
contratação dos profissionais, serviços de terceiros pessoa jurídica e demais atividades
para o segundo trimestre. O Plano deverá ser readequado para a execução em 15 meses,
considerando que os três primeiros meses serão dedicados apenas aos processos de
aquisição. Depois de 90 dias contados a partir da data do final da suspensão, será
reavaliado o pedido de suspensão da vigência, caso não seja possível iniciar as atividades
em razão da pandemia. O plano de trabalho readequado será levado posteriormente para
conhecimento do CAF. Haverá uma reunião extraordinária do CAF antes do fim do
período da suspensão (28/03/2021), para que haja tempo hábil de aditivar o Termo de
Fomento. Item 10. Solicitação de fala de representante da Casa Azul Felipe Augusto –
bloqueio de repasses à instituição. A representante da instituição Casa Azul Felipe
Augusto, Adriana Camelo Nunes, solicitou a participação como convidada na reunião, que
foi concedida pelo Conselho, e solicita autorização para fazer uma fala no nome da
instituição. A representante solicita apoio do Conselho em relação ao bloqueio de repasses
imposto a diversos projetos da instituição devido a pendências de análise de prestação de
contas. A presidente reitera que o problema será discutido em reunião com a AJL para
tentar reverter a decisão pelo bloqueio, conforme deliberado anteriormente. Item 11.
Processo nº 00417-00038103/2018-70 - Instituição: Transforme - Ações Sociais e
Humanitárias. Projeto Educar para Transformar. Solicitação de prorrogação da vigência e
alterações no Plano de Trabalho. Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o
Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 12. Processo nº 00417-
00039140/2018-03 – Instituição: Instituto Tocar. Projeto Tocar a Vida na Escola (Edital nº
05/2018). Esclarecimentos solicitados pelo CAF. Não havendo tempo suficiente para
discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 13.
Processo nº 00417-00038290/2018-91 – Instituição: Obras Assistenciais Padre Natale
Battezzi. Projeto Crer&Ser (Edital nº 05/2018). Solicitação de extensão da suspensão do
prazo de vigência da parceria. Em razão da contínua necessidade de adoção das medidas
de segurança contra a COVID-19, a instituição solicita a extensão do prazo de suspensão
da vigência da parceria. Item 14. Processo nº 00417-00039224/2018-39 - Instituição:
ABRACE. Projeto Reestruturação ABRACE (Edital nº 05/2018). Manifestação AJL -
inviabilidade de novo termo. Restituído pela DIREX para reanálise. Em sua 9ª reunião
extraordinária, o Conselho deliberou por autorizar nova formalização de parceria e
encaminhar a decisão à Plenária do CDCA para validação. Deliberou, ainda, para que
fosse dada agilidade ao processo, por autorizar a Ungef a dar prosseguimento aos trâmites
administrativos do processo. Ocorre que a Ungef, ao dar continuidade ao trâmite,
encaminhou consulta à AJL sobre a nova formalização, ao que a Assessoria se posicionou
pela inviabilidade jurídica do feito, conforme Manifestação nº 1756/2021 – AJL/SEJUS.
Dessa forma, a Diretoria Executiva, ao analisar a pauta, decidiu por restituir o processo a
este Conselho, tendo em vista a referida inviabilidade. A vice-presidente se compromete a
tratar desse caso em reunião a ser agendada com a AJL, bem como de demais casos em
que a vigência do Termo de Fomento venceu antes do pedido de prorrogação,
considerando que entraves de formalidade nos processos não podem impedir a execução
das parcerias em contexto de pandemia. Item 15. Processo nº 00400-00034845/2020-75 -
Edital Emergencial – COVID-19. Restituído pela DIREX para nova discussão do CAF
sobre a necessidade do edital. Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o
Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 16. Processo nº 00417-
00007823/2017-11 - Instituição: Rede Urbana de Ações Socioculturais – RUAS. Projeto
Saúde Ativa (Edital nº 02/2016). Remetido pela Plenária para demais procedimentos do
fluxo da destinação do recurso doado para projeto de outra entidade. Não havendo tempo
suficiente para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima
reunião. Item 17. Aprovação de proposta de novo Edital de captação – Aprovado na
Diretoria Executiva. O secretário executivo apresenta, para conhecimento do Conselho, o
mapeamento do fluxo das etapas do novo Edital de captação. O Conselho delibera por
solicitar que seja enviada aos conselheiros para leitura prévia a minuta do texto do Edital,
para ser discutida na reunião extraordinária agendada para 11/03. Item 18. Processo nº
00400-00014041/2020-50 - Retificação do Edital nº 18/2018. Deliberação da Diretoria
Executiva para que o CAF dialogue com a AJL. Não havendo tempo suficiente para
discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 19.
Processo nº 00400-00039870/2020-45 - Retificação do Edital nº 18/2018 – prorrogação do
prazo de captação. Restituído pela Diretoria Executiva para nova discussão acerca da
prorrogação. Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o Conselho delibera
por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 20. Processo nº 00400-00056319/2020-66
– Instituição: Lar da Criança Padre Cícero. Reprovação da prestação

de contas da entidade - exercício de 2016 pela PJFEIS. Não havendo tempo suficiente
para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião.
Item 21. Processo nº 00400-00038735/2020-82 – Instituição: Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia – APAED. Reprovação
da prestação de contas da entidade - exercício de 2018 pela PJFEIS. Não havendo tempo
suficiente para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima
reunião. Item 22. Informe sobre aprovações de prestação de contas. Não havendo tempo
suficiente para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima
reunião. Item 23. Processo nº 00417-00037048/2018-09 – Projeto Governamental -
Defensoria Pública do DF. Programa de Atendimento Integrado Móvel. Não havendo
tempo suficiente para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da
próxima reunião. Item 24. Processo nº 00600-00000383/2021-81 - Decisão do TCDF
sobre o uso de recursos FDCA do Edital nº 05/2018. Não havendo tempo suficiente para
discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 25.
Processo nº 00400-00001243/2020-31 - Retificação do Edital nº 05/2018. Não havendo
tempo suficiente para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da
próxima reunião. Item 26. Processo nº 00400-00037965/2020-24 - Consulta à AJL –
devolução de recursos à Conta Única do GDF. Para conhecimento da resposta da AJL.
Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo
na pauta da próxima reunião. Item 27. Processo nº 00417-00038100/2018-36 – Instituição:
Projeto Nova Vida – PRONOVI. Projeto A Cultura Como Semente de um Bom Futuro
(Edital nº 05/2018). Para conhecimento de certidão de inteiro teor TJDFT de dirigente.
Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo
na pauta da próxima reunião. Item 28. Processo nº 00400-00051919/2020-38 – Instituição:
Aconchego. Mandado de Segurança impetrado contra o CDCA. Não havendo tempo
suficiente para discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima
reunião. Próxima reunião: O Conselho deliberou por agendar reunião extraordinária para o
dia 11/03/2021, às 9h, para tratar dos assuntos não discutidos na reunião de hoje. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e trinta minutos, e eu, Marina
Maria Ventura Peixoto, lavrei a presente Ata que vai assinada pela vice-presidente do
Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Distrito Federal. Fabiana Gadêlha, Vice-Presidente do Conselho de Administração do
FDCA/DF.

SECRETARIA DE ESTADO
DE EMPREENDEDORISMO

PORTARIA Nº 21, DE 12 DE MARÇO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 39.133, de 15 de junho de
2018, alterado pelo Decreto 39160 de 29 de junho de 2019, resolve:
Art. 1º As substituições previstas nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 840, de 23 de
dezembro de 2011 são regulamentadas nesta Portaria.
Art. 2º São automaticamente substituídos:
I - os Secretários de Estado, o Secretário Executivo, e o Chefe de Gabinete, pelos
respectivos Secretário Executivo, Chefe de Gabinete, e Assessores Especiais ou
Assessores;
II - o Chefe da Assessoria Jurídica Legislativa, o Chefe da Assessoria de Órgãos
Colegiados, o Chefe da Assessoria de Comunicação, o Chefe da Unidade de Articulação
com o Setor Público, o Chefe da Unidade de Apoio ao Empreendedor, o Chefe da
Unidade de atendimento ao Empreendedor, pelos respectivos Assessores da Unidade;
III – o Subsecretário de Fomento ao Empreendedorismo, o Subsecretário de Programas e
Incentivos Econômicos, e o Subsecretário de Administração Geral, pelos respectivos
Diretor de Gestão, Inovação e Fomento ao Empreendedorismo, Assessor Especial e
Coordenador de Gestão Interna;
IV – o Diretor de Gestão, Inovação e Fomento ao Empreendedorismo, e o Coordenador de
Gestão Interna, pelos respectivos Assessores, e Diretores.
V – O Diretor de Análise e Acompanhamento de Benefícios, o Diretor de Áreas
Incentivadas, o Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças e o Diretor
Administrativo, pelos respectivos Gerentes e Assessores ou Núcleos vinculados a
Diretoria.
VI – os gerentes pelos respectivos núcleos ou assessores.
Parágrafo único. O Secretário de Estado de Empreendedorismo poderá designar outro
servidor a seu critério, bem como deve designar outro substituto no caso de impedimento
dos indicados nos incisos I, II, III, IV, V e VI.
§1º A substituição não depende de posse.
§2º O substituto designado não pode se afastar do trabalho no mesmo período que o
titular, salvo caso fortuito ou força maior.
§3º Na excepcionalidade de afastamento de titular e substituto no mesmo período, a
autoridade máxima do órgão pode designar novo substituto por prazo determinado,
considerada a necessidade da Administração.
Art. 3º O substituto faz jus aos vencimentos ou subsídio pelo exercício do cargo de
direção ou chefia, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição.
§ 1º Pelo período de substituição, o substituto perceberá o vencimento e vantagens
atribuídos ao cargo em comissão ou função gratificada, ressalvado o caso de opção e
vedada a percepção cumulativa de vencimentos e vantagens.
§ 2º A substituição não enseja direito à incorporação, em vencimentos ou proventos, das
vantagens relativas ao cargo para o qual o servidor for designado.
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