
Considerando o disposto Resolução ANVISA - RDC nº 29, de 30 de junho de 2011 - Dispõe
sobre os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de instituições que prestem
serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de
substâncias psicoativas;
Considerando o disposto no Decreto nº 32.108, de 25 de agosto de 2010, que institui a
Política Distrital sobre Drogas e cria o Sistema Distrital de Política sobre Drogas.
Considerando o disposto no Decreto nº 32.381, de 26 de outubro de 2010, que aprova o
Regulamento e o Regimento Interno do Conselho de Administração, do Fundo Antidrogas do
Distrito Federal – FUNPAD e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Instituir a Fiscalização Remota de Entidades públicas, privadas ou não-
governamentais que se dediquem ao tratamento, recuperação, acolhimento de dependentes
químicos ou prevenção ao uso de drogas, no âmbito do Distrito Federal, durante o período de
medidas preventivas relacionadas à pandemia da Covid-19.
§ 1º O presente instrumento será reavaliado no prazo de 90 (noventa) dias, conforme as
disposições da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal acerca dos avanços da
pandemia do novo coronavírus, sendo cabíveis sucessivas prorrogações.
§ 2º As Organizações Sociais que recebem recursos públicos do Fundo Antidrogas do
Distrito Federal, preferencialmente, serão fiscalizadas ao mínimo semestralmente por este
Conselho de Política sobre Drogas.
§ 3º Para fins desta Resolução, entende-se por fiscalização remota aquela realizada por meio
de videoconferência para verificação do cumprimento do projeto terapêutico, elaboração do
plano de atendimento individual, instalações físicas, equipe de pessoal, bem como
documentos atualizados que descrevam suas atividades administrativas, técnicas e
assistenciais.
§ 4º A fiscalização será realizada pelos Conselheiros de Políticas sobre Drogas do Distrito
Federal, sem aviso prévio às instituições, sendo os mesmos designados por Ordem de Serviço
realizada pelo Conselho de Política Sobre Drogas e devidamente publicada no Diário Oficial
do Distrito Federal.
§ 5º A fiscalização será realizada em consonância ao Roteiro de Fiscalização Remota,
conforme Anexo desta Resolução.
Art. 2º Após fiscalização da entidade realizada com representantes das instituições, o grupo
de Conselheiros deverá apresentar parecer técnico conclusivo ao Colegiado, contendo
especificações das instalações, avaliação documental e técnica em conformidade aos
normativos legais, quais sejam: Resolução nº 02/2019-CONEN-DF, Resolução RDC nº
29/2011-Anvisa, Resolução nº 01/2015 – CONAD, Lei 11.343/2006, Lei nº 13.840/2019 e
demais legislações.
Art. 3º A fiscalização presencial poderá ser realizada complementarmente para a verificação
de fatos e adoção das medidas legais, ou nos casos em que se identifique irregularidades.
Art. 4º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

TEODOLINA MARTINS PEREIRA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

ATA DA 65ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
Aos quinze de junho do ano de dois mil e vinte e um, por videoconferência, às nove
horas, verificado o quórum regimental, deu-se a abertura oficial da 65ª Reunião Plenária
Extraordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal
– CDCA/DF, sob a presidência do senhor Leovane Gregório, coordenador da Comissão
de Legislação, designado pelo Plenário em razão da ausência do presidente e vice-
presidente, presentes os conselheiros de direito (1) Representantes Governamentais:
Cláudia Viana, representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do
Distrito Federal; Eduardo Chaves da Silva, Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal (Infância e Adolescência);Giuliana Hernandes Córes, representante da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Infância e Adolescência);
Monica Daniele Maciel Ferreira, representante da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal (Direitos Humanos); Priscila Pinato Mattoso, representante
da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; Simone Borges Nascimento, representante da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. (2) Representantes da
Sociedade Civil: Adriana Camelo Nunes, representante da instituição Assistência Social
Casa Azul; Alceu Avelar, representante do Instituto Batucar; Antônio Braz de Almeida,
representante da Casa Ismael; Ariceya Albuquerque, representante da instituição Projeto
Integral de Vida - Pró-Vida; Celiomar Dias de Oliveira, representante da instituição
Projeto Integral de Vida - Pró-Vida; Daise Lourenço Moisés, representante do Conselho
de Entidades Promoção e Assistência Social do DF; Fábio Souza Freitas, representante do
Instituto Murialdo; Francisco Rodrigues Corrêa, representante do Sindicato dos
Empregados em Instituição Beneficentes Religiosas e Filantrópicas do DF - Sintibref/DF;
Gabriella Ferreira Martins Godoy, representante do Instituto De Educação, Esporte,
Cultura e Artes Populares – Iecap; João Donadon, representante da instituição Casa de
Ismael - Lar da Criança; Joelma Oliveira, do Iecap; Julia Salvagni, representante do
Conselho Regional De Psicologia Do Distrito Federal; Juliana Miranda Damasceno
Monteiro, representante da instituição Aconchego Grupo de Apoio À Convivência
Familiar e Comunitária; Leovane Gregório, representante do Sindicato dos Servidores e
Empregados da Assistência Social e Cultural do GDF; Milda Lourdes Pala Moraes,
representante do Instituto Espírito De Luz; Natanael Marcena, representante Aldeias
Infantis; Patricia Andrade Santiago Silva Mello, representante da instituição Aldeias
Infantis SOS Brasil; Pe. Ricardo Testa, representante do Instituto Leonardo Murialdo –
Ilem; Silvina da Conceição Araújo, representante da instituição Assistência Social Casa

Azul; Sthefany Lourdes Pala Duarte, representante do Espírito de Luz; Valdemar Martins
Da Silva, representante da instituição Casa de Ismael - Lar Da Criança. 3. E ainda: Luisa
de Marillac, do MPDFT; Luíza Arcangela e Daniel Gomes, da Ungef; Rokmenglhe,
Rafael Ayan, Ana Paula e Susana Mintegui, da Secretaria Execuctiva do CDCA. Na
abertura da reunião, em resposta à conselheira Daise Lourenço, Luísa de Marillac, do
MPDFT, entende que a descontinuidade da gestão no CDCA/DF é um problema. Destaca
também que a falta de criação da Secretaria da Criança foi um retrocesso. Diz que, se o
CDCA/DF deliberar, o MPDFT irá cobrar a nomeação da representante da Secretaria de
Estado de Economia no CDCA/DF. Diante das ausências de presidente do Conselho
(ainda não nomeado) e do vice-presidente, em virtude de viagem desse, o conselheiro
Leovane é designado para presidir a sessão. Item único. Aprovação da PLOA 2022
CDCA/DF – Relatoria: Rokmenglhe Vasco Santana, secretário executivo, traz a proposta
da Ungef de adequar o orçamento 2021 com a previsão orçamentária 2022, a fim de
elaborar a peça do PLOA 2022. Ele apresenta os valores previstos no orçamento para cada
programa de trabalho. Daise sugere disponibilizar todos os dados do orçamento 2021 para
o CAF, para que, na próxima reunião do CAF, esse delibere sobre a execução do
orçamento 2021, por atividades. Francisco Beto sugere colocar, na PLOA 2022, valores a
mais para as ações que tenham projetos em execução. Rokmenglhe traz cada valor
comprometido no QDD e os valores ainda disponíveis. Rokmenglhe salienta que o
aumento de previsão de receitas reflete em cada programa de trabalho. Leovane destaca a
necessidade de, não havendo nomeação da representante da Economia até a próxima
semana, oficiar a Secretaria de Economia com o objetivo de agilizar a nomeação.
Encaminhamentos: (a) aprovada por unanimidade a peça orçamentária 2022, na forma da
peça do orçamento 2021 e, se houver necessidade, fazem-se ajustes quando da execução
do orçamento; (b) acompanhamento da execução orçamentária pelo CAF; (c) buscar junto
à Casa Civil nomeação da representante da Secretaria de Economia no CDCA/DF, a fim
de que possa assumir a coordenação do CAF. Ao final, Luísa de Marillac faz um elogio
sobre a maturidade alcançada pela Secretaria Executiva do CDCA nas discussões e
conhecimentos técnicos. E faz uma defesa da permanência do secretário executivo
Rokmenglhe na SECDCA, porque, segundo ela, é importante dar continuidade ao trabalho
qualificado que vem sendo feito. Patrícia Mello destaca que é uma continuidade técnica,
que não se vira anteriormente no CDCA. Daise defende junto ao novo secretário da
SUBPCA uma equipe na composição da Secretaria Executiva do CDCA com
conhecimento de orçamento público que contribua com o secretário executivo e sua
equipe de trabalho. Francisco Beto sugere que alguém possa apresentar o orçamento OCA,
logo depois que a proposta da PLOA 2022 esteja aprovada na CLDF. Rokmenglhe lembra
que, no final de agosto, deve estar disponível o curso acerca de orçamento que ele está
elaborando. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13h50, e Josimar
Almeida, lavro a presente ata, que vai assinada pelo conselheiro Leovane Gregório do
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que presidiu a sessão plenária.

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ao dia oito de julho de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, foram
abertos os trabalhos da 12ª 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. Estavam presentes os seguintes
conselheiros: Graziele Lima da Cunha Nogueira, como representante do Gabinete do
Governador; Eduardo Chaves e Giuliana Cores, como representantes da Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania do DF (infância e adolescência); Francisco Rodrigues
Corrêa, como representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes,
Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal - Sintibref/DF; Daise Lourenço Moisés,
como representante do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social -
CEPAS/DF. Demais participantes: Gisele Rabelo, Luiza Arcângela de Almeida Carneiro e
Giovanna Ribeiro de Abreu - Ungef/Sejus; Rokmenglhe Vasco Santana - SECDCA;
Susana Cecília Lavarello Mintegui, Dalle Cristina de Melo Marinho e Marina Maria
Ventura Peixoto - DIPROJ/SECDCA. A reunião se iniciou com a necessidade de
definição de um dos conselheiros presentes como condutor dos trabalhos, haja vista a
ausência da Presidência e da Vice-Presidência do Conselho e a urgência das pautas a
serem tratadas. A conselheira Graziele foi eleita para conduzir a reunião. Item 1. Processo
00417-00038292/2018-81 - Instituição: Instituto Pró-Brasil. Projeto: Saltar para Crescer
(Edital nº 05/2018). Manifestação AJL sobre alterações no Plano de Trabalho. Existência
de certidão TJDFT positiva. Questionamento sobre necessidade de certidão negativa
TJDFT da OSC. O projeto foi pauta da 48ª reunião ordinária, na qual o Conselho
deliberou sobre a retomada das atividades e solicitou novo Plano de Trabalho readequado
para a execução em 15 meses, sendo que os três primeiros meses seriam dedicados
exclusivamente às aquisições. A instituição encaminhou novo Plano de Trabalho, que
posteriormente teve de sofrer mais algumas readequações (elencadas no Despacho
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ 63164854). O processo foi encaminhado à Assessoria
Jurídico-Legislativa - AJL, e esta sugeriu que fosse acostada aos autos aprovação de tais
alterações pelo CAFDCA. O Conselho, dessa forma, delibera por aprovar todas as
alterações do Plano de Trabalho, conforme constam no referido Despacho. Em relação à
existência de certidão positiva do TJDFT no nome do dirigente da instituição, o Conselho
toma conhecimento da certidão de inteiro teor, que diz respeito a procedimento comum
cível de inadimplemento. O Conselho considera que tal certidão não configura
impedimento ao regular prosseguimento do processo. Resolve firmar o seguinte
entendimento, a ser aplicado a casos similares vindouros: as únicas certidões positivas de
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pessoa física passíveis de impedir o prosseguimento do processo são, na esfera cível,
aquelas relacionadas a improbidade administrativa; e, na esfera criminal, aquelas
relacionadas a crimes contra a vida e os direitos humanos. Delibera que as certidões
sejam encaminhadas para análise do CAFDCA apenas em caso de dúvida da área técnica
quanto ao objeto e/ou à natureza do processo. Por fim, o Conselho toma conhecimento de
pedido de manifestação a respeito da necessidade de constar nos autos certidões negativas
do TJDFT e TRF1 em nome da OSC, conforme recomendação da AJL. O Conselho,
então, ratifica o posicionamento da Ungef de que não há necessidade de apresentação
dessas certidões, visto que o Edital de Chamamento Público nº 05/2018 não traz tal
exigência, mas sim somente dos dirigentes, conforme Item 11.1.20 do referido Edital.
Item 2. Processo 00417-00038282/2018-45 - Instituição: Instituto Social e Cultural
Lumiart. Projeto: Caravana Nota 10 (Edital nº 05/2018). Manifestação AJL sobre
alterações no Plano de Trabalho. O projeto foi pauta da 11ª reunião extraordinária, na
qual o Conselho deliberou por aprovar a solicitação de retomada das atividades do
projeto em meio online. Posteriormente, a OSC apresentou novo Plano de Trabalho com
informações adicionais e detalhes acerca da execução das atividades, que foram listados
no Despacho SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ 64051384. Dessa forma, a Ungef aplicou
o entendimento da Manifestação da AJL exarada em caso análogo (Item 1), que sugeriu
que fosse acostada aos autos aprovação por parte do CAFDCA das alterações no Plano de
Trabalho. O Conselho, então, delibera por aprovar todas as alterações do Plano de
Trabalho, conforme constam no referido Despacho. Item 3. Processo 00417-
00007824/2017-57 - Instituição: Instituto da Advocacia Social - INAS. Projeto:
Advocacia Pro Bono (Edital nº 02/2016). Manifestação AJL sobre alterações no Plano de
Trabalho. O projeto foi pauta da 50ª reunião ordinária, na qual o Conselho deliberou por
aprovar a retomada das atividades e solicitou que o Plano de Trabalho fosse
complementado com informações sobre o número de adolescentes já atendidos e de
processos já designados até o momento, nos quatro meses de execução do projeto. A
OSC enviou novo Plano de Trabalho com as informações solicitadas, que estão elencadas
no Despacho SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ 63920986. Houve ainda, em momento
posterior, a correção do período de duração do projeto no Plano. A Ungef aplicou o
entendimento da Manifestação da AJL exarada em caso análogo (Item 1), que sugeriu
que fosse acostada aos autos aprovação por parte do CAFDCA das alterações no Plano de
Trabalho. O Conselho, então, delibera por aprovar todas as alterações do Plano de
Trabalho, conforme constam no referido Despacho, bem como a correção no período de
duração do projeto. Item 4. Processo 0417-001939/2013 - Instituição: Projeto Integral de
Vida - PRÓ-VIDA. Projeto de Fortalecimento Institucional Pela Vida (Edital nº 01/2013).
Manifestação AJL sobre alterações no Plano de Trabalho. Durante sua 50ª reunião
ordinária, o Conselho estabeleceu duas alternativas para a OSC diante da existência de
doação computada fora do prazo de captação no valor de R$1.500,00: redução do valor
do Plano de Trabalho ao total captado retirando-se os R$ 1.500,00; ou suplementação
desse recurso por parte da própria OSC para manter o mesmo valor total no Plano de
Trabalho. A OSC optou pela redução do valor do Plano de Trabalho, justificando, por
meio do Ofício nº 47/2021, que conseguiu um desconto junto à empresa fornecedora do
serviço, mantendo-se o mesmo objeto por um valor menor. Foi enviado novo Plano de
Trabalho com as devidas alterações no valor. A Ungef aplicou o entendimento da
Manifestação da AJL exarada em caso análogo (Item 1), que sugeriu que fosse acostada
aos autos aprovação por parte do CAFDCA das alterações no Plano de Trabalho. O
Conselho, então, delibera por aprovar todas as alterações do Plano de Trabalho. Item 5.
Processo 0417-000375/2017 - Instituição: Casa Azul Felipe Augusto. Projeto: Sonho
Encantado (Edital nº 01/2016). Aprovação das alterações no Plano de Trabalho. O projeto
foi pauta da 50ª reunião ordinária, na qual o Conselho deliberou por aprovar a extensão
da suspensão da vigência devido à pandemia de COVID-19, e a prorrogação da execução
por mais seis meses após o retorno às atividades. A OSC, então, encaminhou Plano de
Trabalho com reajustes no período de execução do projeto e no Cronograma de
Execução, conforme elencados no Despacho SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ
65356695. A fim de atender à recomendação da AJL em caso análogo (Item 1), o
Conselho delibera por aprovar todas as alterações no Plano de Trabalho, conforme
listadas no referido Despacho. Item 6. Processo 00417-00038113/2018-13 - Instituição:
Fazer Valer. Projeto: Alimentando Sonhos (Edital nº 05/2018). Solicitação de início das
atividades (contexto de pandemia de COVID-19) e alteração do Plano de Trabalho. Em
sua 49ª reunião ordinária, o Conselho deliberou por não acatar o pedido de início das
atividades do projeto, mantendo-o suspenso até 01/08/2021, em razão do risco de
contaminação trazido pela natureza das atividades (artes marciais e dança). Foi
confeccionada minuta de Apostilamento e os autos foram encaminhados à AJL, a qual
considerou imprescindível a manifestação da OSC quanto à decisão deliberada.
Notificada, a OSC se manifestou contrária à decisão, e reiterou o pedido de início das
atividades, por meio do Ofício nº 11/2021. Foi encaminhado Plano de Trabalho
readequado para a retomada em modo presencial. O Conselho toma conhecimento da
solicitação e, tendo em vista que o retorno das aulas presenciais nas escolas está previsto
apenas para o mês de agosto, delibera por não aprovar o início das atividades do projeto
neste momento, mantendo sua decisão anterior pela suspensão até 01/08/2021. Item 7.
Processo 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 (contexto de pandemia de COVID-19) e alteração do Plano de
Trabalho. Em sua 49ª reunião ordinária, o Conselho deliberou por não acatar o pedido de
retomada das atividades do projeto, mantendo-o suspenso até 01/08/2021, em razão do
risco de contaminação trazido pela natureza das atividades (ginástica, arte circense, judô
e recreação). Foi confeccionada minuta de Apostilamento e os autos foram encaminhados
à AJL, a qual considerou imprescindível a manifestação da OSC quanto à decisão

deliberada. Notificada, a OSC se manifestou contrária à decisão, e reiterou o pedido de
retomada das atividades. Foi encaminhado Plano de Trabalho readequado para a retomada
em modo presencial. O Conselho toma conhecimento da solicitação e, tendo em vista que
o retorno das aulas presenciais nas escolas está previsto apenas para o mês de agosto,
delibera por não aprovar a retomada das atividades do projeto neste momento, mantendo
sua decisão anterior pela suspensão até 01/08/2021. Item 8. Proposta de elaboração de
Resolução disciplinando o retorno às atividades presenciais. Diante da proximidade do
retorno das aulas presenciais da Secretaria de Educação do DF, o Conselho delibera por
elaborar minuta de Resolução que estabeleça um protocolo de retorno seguro às
atividades presenciais no âmbito dos projetos financiados pelo FDCA/DF, obedecendo às
regras de enfrentamento à COVID-19. O texto será baseado nas diretrizes já formuladas
por outras Secretarias de Estado, como a própria Secretaria de Educação. A minuta será
levada para análise na próxima reunião da Diretoria Executiva, para que possa ser
discutida no Plenário do CDCA/DF. Tão logo publicado, o protocolo de retorno às
atividades presenciais será disponibilizado no sítio eletrônico do CDCA/DF. Item 9.
Processo Instituição: Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat. Projeto: A Arte da
Vida (Edital nº 05/2018). Solicitação de prorrogação da vigência. Prazo de vigência
expirado. Diante do cenário de pandemia de COVID-19 que causou atrasos no andamento
da execução, a instituição solicitou tempestivamente, em 07/04/2021, a prorrogação do
prazo por mais 90 dias, para que fosse possível cumprir todas as metas do projeto. O
processo foi tramitado ao CAFDCA em 15/04/2021, e foi inserido na pauta da 50ª reunião
ordinária, que ocorreu em 19/05/2021. No entanto, sua deliberação foi adiada para a
reunião seguinte, visto que não houve tempo hábil para a discussão do item. Ocorre que a
vigência da parceria expirou em 13/06/2021, sem que houvesse nova reunião do Conselho
para analisar o caso. Diante da inviabilidade jurídica de se prorrogar Termo de Fomento
com prazo expirado, conforme exarado nos Despachos SEJUS/AJL 58848125, 59285526
e 62619641 emitidos em caso análogo (Projeto Educar para Transformar - Instituição
Transforme Ações Sociais e Humanitárias), o Conselho delibera por elaborar consulta à
Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, por meio da AJL/Sejus, acerca da
possibilidade de se realizar apostilamento ao Termo de Fomento, ou mesmo a assinatura
de um novo Termo, com vistas a sanar o período de prorrogação não atendido devido à
perda do prazo de vigência, e assim evitar maiores prejuízos à OSC. Item 10. Processo
00417-00038103/2018-70 - Instituição: Transforme - Ações Sociais e Humanitárias.
Projeto Educar para Transformar (Edital nº 05/2018). Retificação do Parecer da comissão
gestora em relação à prestação de contas. Diante da impossibilidade de confecção de
Termo Aditivo para prorrogar a vigência da parceria, devido à extinção do prazo em
05/03/2021, conforme proferido nos Despachos SEJUS/AJL 58848125, 59285526 e
62619641, o CAFDCA dirigiu pedido de apreciação e reconsideração à Secretaria
Executiva da Sejus sobre a possibilidade de tomada de providências quanto à condução da
excepcionalidade do caso em tela. O Conselho toma conhecimento da resposta do
Gabinete, que ratificou a posição da AJL no sentido da inviabilidade jurídica para tal. A
OSC entregou documentação para a prestação de contas final, bem como apresentou
“ação compensatória referente aos valores executados pela OSC e até o momento não
pagos pelo concedente”, seguindo a orientação contida no Despacho AJL/SEJUS
62619641 de que “na Prestação de Contas, se for o caso, após apuração das áreas técnicas
competentes e ato normativo setorial, a OSC realize ações compensatórias, conforme
artigo 71, II, b, do decreto 37843/2016”. No entanto, a Ungef, por meio do Despacho -
SEJUS/UNGEF/COORFDCA/DIPREST 64692869, esclareceu que “a previsão contida
no Decreto trata de uma ferramenta direcionada a sanear casos em que as Organizações
tivessem recebido recurso e não tivessem concluindo as metas previstas, com o fito de
ressarcir o erário (...) até o momento não observou-se dano ao erário, o que ocorreu foi
situação oposta, na qual a vigência foi expirada e a OSC continuou executando as ações.
Assim, essa possibilidade não se aplica ao caso concreto”. Por fim, foram emitidos os
pareceres relativos à prestação de contas integral por parte da comissão gestora do
projeto. Inicialmente, a comissão se manifestou pela aprovação integral da prestação de
contas. Todavia, posteriormente houve retificação do parecer da comissão, no sentido da
aprovação parcial da prestação de contas, até a data em que se finalizou a vigência da
parceria (05/03/2021). Consequentemente, o período de 06/03/2021 a 05/06/2021,
pleiteado pela OSC e executado, não contemplado pelo Termo de Fomento, agora não foi
aprovado pelos gestores. O Conselho toma conhecimento da situação e conclui que foram
exauridas todas as alternativas possíveis dentro da esfera administrativa no caso em tela.
Delibera por aguardar a resposta da consulta a ser enviada à PGDF, para dispor de
possíveis soluções em eventuais casos similares futuros. Item 11. Processo 00400-
00018312/2021-27 - Instituição: Associação de Ginástica da Octogonal e Cruzeiro -
Aginoc. Renúncia ao título de utilidade pública e qualificação como OSCIP. O Conselho
toma conhecimento de Requerimento da OSC referente à renúncia ao título de utilidade
pública perante o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo em vista que a
requerente neste ato opta pela qualificação da entidade como OSCIP. O Conselho entende
que o documento não configura nenhum tipo de impedimento ao prosseguimento do da
parceria firmada pela instituição junto ao FDCA/DF (projeto Viver Infância e
Adolescência com Esporte e Arte), pois o título de utilidade pública não se encontra mais
em uso. Em relação à classificação da instituição como OSCIP, o Conselho reitera o
posicionamento emitido no item 2 de sua 4ª reunião extraordinária, de que o termo OSCIP
representa apenas uma qualificação e também não traz nenhum impedimento ao
prosseguimento da parceria. Ademais, o Conselho retifica a deliberação do item 2 de sua
11ª reunião extraordinária, considerando não ser necessário o encaminhamento de
consulta à AJL sobre a questão. Item 12. Processo 00417-00039140/2018-03 - Instituição:
Instituto Tocar. Projeto Tocar a Vida na Escola (Edital nº 05/2018). Solicitação de
alterações no Plano de Trabalho. A instituição, por meio dos Ofícios nº 45/2021 e nº
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62/2021, solicita suplementação no valor total do projeto na quantia de R$15.524,19,
justificando que não conseguiu realizar a compra de alguns itens essenciais, visto a
expressiva elevação dos preços atualmente praticados no mercado. A OSC cita o art. 44, §
6º, do Decreto nº 37.843/2016, que dispõe que a variação inflacionária pode ser
fundamento de solicitação da instituição de celebração de termo aditivo para alteração de
valor global da parceria, desde que decorridos no mínimo doze meses da data de
aprovação do plano de trabalho, com observância do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA. Solicita, ainda, a ampliação do número de escolas atendidas
pelo projeto com o intuito de alcançar a meta estabelecida, que são 360
crianças/adolescentes, tendo em vista a baixa adesão dos alunos já matriculados no
projeto. A comissão gestora da parceria se posicionou favorável ao pleito. O Conselho
delibera por aprovar as solicitações de alteração no Plano de Trabalho, bem como a
suplementação de recurso. A diretoria de projetos realizará a conferência dos valores com
o IPCA, bem como a pesquisa de preços dos itens que tiveram seu valor alterado no Plano
de Trabalho, para atestar sua compatibilidade com os valores atualmente praticados no
mercado. Caso haja alguma inconsistência, esta será levada para conhecimento e avaliação
dos conselheiros na próxima reunião do CAFDCA. Item 13. Processo 00417-
00038274/2018-07 - Instituição: Associação Nacional de Equoterapia - ANDE Brasil.
Projeto: Um Salto para o Futuro (Edital nº 05/2018). Solicitação de remanejamento de
recursos. O projeto se encontra no último mês de execução, e todas as parcelas de
desembolso já foram pagas. A instituição explica que, devido à pandemia de COVID-19, a
frequência dos alunos no projeto foi menor, e por isso houve uma significativa economia
do recurso destinado aos lanches. Por outro lado, a van teve de ser utilizada em mais
viagens para cumprir o distanciamento social. Dessa maneira, a OSC solicita o
remanejamento de parte do recurso originalmente dedicado aos lanches para cobrir o
combustível da van. A outra parte do recurso do lanche será destinada para cobrir os
salários de alguns dos profissionais (instrutor, monitores, motorista e assistente
administrativo) pelos últimos meses de vigência do projeto. Isso se justifica pois o
CAFDCA havia aprovado a prorrogação da vigência do projeto de 12 para 15 meses;
porém, os contratos dos profissionais se encerraram após 12 meses, e alguns deles
continuaram trabalhando no projeto custeados pela própria instituição. Houve, ainda,
economia do recurso inicialmente destinado ao pagamento do ferrador de cavalos, e a
instituição solicita sua utilização para pagar mais três meses de serviço de contabilidade.
A comissão gestora se posicionou favorável ao pleito. O Conselho delibera por aprovar a
solicitação de remanejamento de recursos. Item 14. Processo 00417-00038283/2018-90 -
Instituição: Associação de Assistência, Cultura e Educação Humana - ACEHU. Projeto
"Mais Arte" (Edital nº 05/2018). Pedido de extensão da suspensão da vigência da parceria.
Não havendo tempo suficiente para a discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo
na pauta da próxima reunião. Item 15. Processo 00417-00038290/2018-91 - Instituição:
Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi. Projeto: Crer&Ser (Edital nº 05/2018). (Edital
nº 05/2018). Não havendo tempo suficiente para a discussão do item, o Conselho delibera
por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 16. Processo 00417-00038118/2018-38 -
Instituição: Visão Social. Projeto Atendimento Socioeducativo para Crianças e
Adolescentes. Solicitação de retomada das atividades (contexto de pandemia de COVID-
19) e alteração do Plano de Trabalho. Em sua 10ª reunião extraordinária, o Conselho
deliberou por não acatar o pedido de retomada das atividades do projeto, mantendo-o
suspenso até 01/08/2021, em razão da natureza das atividades do projeto, de contraturno
escolar. Tempestivamente, com no mínimo 30 dias de antecedência do fim do prazo de
suspensão, a instituição foi instada a se manifestar e, por meio do Ofício nº 38/2021,
reiterou a solicitação de retomada das atividades. Foi encaminhado Plano de trabalho
readequado para a retomada em modo presencial. O Conselho toma conhecimento da
solicitação e, tendo em vista que o retorno das aulas presenciais nas escolas está previsto
apenas para o mês de agosto, delibera por não aprovar a retomada das atividades do
projeto neste momento, mantendo sua decisão anterior pela suspensão até 01/08/2021.
Item 17. Processo 00417-00007825/2017-00. Instituição: Caritas Brasileira. Projeto Raios
de Luz Manifestação de Vida (Edital nº 02/2016). Pedido de retomada das atividades e
alterações no Plano de Trabalho. O prazo de vigência da parceria se estenderia de
21/11/2019 até 22/06/2020. No entanto, a instituição iniciou as atividades em 20/02/2020
acompanhando o calendário escolar e optou por suspendê-las em 20/03/2020, devido à
pandemia de COVID-19, bem como solicitou prorrogação da vigência da parceria por 6
meses após a retomada. Em fevereiro de 2021, a OSC encaminhou Ofício solicitando a
retomada da parceria a partir daquele mês, alegando que se encontrava preparada para o
retorno das atividades. Após posicionamento favorável da AJL, a OSC foi notificada para
apresentar Plano de Trabalho reajustado aos 94 dias restantes para execução, conforme
entendimento da PGDF em caso análogo, o qual foi devidamente encaminhado. Dentre as
alterações do Plano estão a mudança no local de execução, a diminuição do número de
atendidos, a mudança no público-alvo e o aumento da frequência das oficinas para atender
ao prazo menor. A gestora da parceria se manifestou desfavorável ao pleito, visto que as
alterações comprometem o objeto da parceria. Ressalta que, independentemente da
pandemia, houve atraso no início da execução e das aquisições dos materiais necessários,
que deveriam ter ocorrido no primeiro mês de execução. Avalia que a OSC não
conseguirá cumprir o proposto no Plano de Trabalho já aprovado, e sugere a não
continuidade da parceria. O Conselho delibera por designar a conselheira Graziele como
relatora do processo. A conselheira se compromete a apresentar sua relatoria na próxima
reunião. Item 18. Processo 00400-00021727/2021-88 - Plano de Ação da Diretoria de
Prestação de Contas, da Coordenação de Gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Não havendo tempo suficiente para a discussão do item, o Conselho delibera
por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 19. Para conhecimento de aprovações de
prestação de contas. Não havendo tempo hábil para a discussão do item, o Conselho

delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião
encerrou-se às doze horas e trinta minutos, e eu, Marina Maria Ventura Peixoto, lavrei a
presente ata, que vai assinada pela conselheira Graziele Lima da Cunha Nogueira.
GRAZIELE LIMA DA CUNHA NOGUEIRA, Conselheira de Direito.

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 

DOCUMENTO DECISÓRIO Nº 270, DE 09 DE JULHO DE 2021
O PRESIDENTE e O DIRETOR DE ENGENHARIA, DA COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhes conferem o
Estatuto Social da Empresa, tendo em vista o que consta do Processo GDOC 0092-007163/2019 e
com base no inciso IV, do Artigo 4º, do Decreto Distrital nº 26.851/2006, resolvem:
Art. 1º Aplicar penalidade de multa á Empresa Shox do Brasil Construções Ltda, - inscrita no CNPJ
sob o nº 06.271.784/0001-79, nos termos da legislação vigente.
Art. 2º Multar em R$ 46.468,17 (quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dezessete
centavos), por descumprimento de obrigações contratuais, de agosto de 2018 a agosto de 2020, dos
recolhimentos relativos ao fundo de garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dos empregados
vinculados ao contrato 8533/2015, Concorrência Pública nº 009/2014, processo de origem
092.002199/2014.
Art. 3º Autorizar a publicação do ato no DODF, em conformidade com art. 5º, §2º, do Decreto
Distrital nº 26.851/2006.
Art. 4º Dar Conhecimento do presente ato às áreas de interesse da Companhia.
Art. 5º Este Documento Decisório entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHO
Presidente

 
CARLOS EDUARDO BORGES PEREIRA

Diretor de Operação e Manutenção

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

 
PORTARIA CONJUNTA Nº 10, DE 1º DE JULHO DE 2021

OS TITULARES DOS ÓRGÃOS CONCEDENTE e EXECUTANTE, no uso de suas
atribuições legais, estatutárias e regimentais, e ainda, de acordo com o Decreto n° 37.427, de 22
de junho de 2016, alterado pelo Decreto nº 37.471, de 08 de julho de 2016, que dispõe sobre a
descentralização de créditos, bem como nos termos da Lei nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021,
resolvem:
Art. 1º Descentralizar o crédito orçamentário na forma que especifica:
DE: UO 222.01 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
UG 190.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
PARA: UO 09.125 - Administração Regional do Varjão - RA VARJ
UG 190.125 - Administração Regional do Varjão - RA VARJ

PLANO DE TRABALHO
NATUREZA DA
DESPESA

FONTE VALOR

15.451.6209.1110.9893 44.90.51 100 R$ 250.000,00
OBJETO: Descentralização do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
procedente de dotação orçamentária referente à emenda individual de autoria do Deputado
Martins Machado, consoante Ofício Nº 35/2021 - GAB. DEPUTADO MARTINS
MACHADO, visando a execução de obras e infraestrutura nas Regiões Administrativas do
Distrito Federal.
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação, e, vigorará até 31 de
dezembro de 2021.

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
Diretor-Presidente da NOVACAP

Titular da UO Concedente
 

LÚCIO ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS
Administrador Regional do Varjão

Titular da UO Executante

PORTARIA CONJUNTA Nº 11, DE 07 DE JULHO DE 2021
OS TITULARES DOS ÓRGÃOS CONCEDENTE e EXECUTANTE, no uso de suas
atribuições legais, estatutárias e regimentais, e ainda, de acordo com o Decreto n° 37.427,
de 22 de junho de 2016, alterado pelo Decreto nº 37.471, de 08 de julho de 2016, que
dispõe sobre a descentralização de créditos, bem como nos termos da Lei nº 6.778 e
DODF Suplementar nº 07, de 06 de janeiro de 2021, resolvem:
Art. 1º Descentralizar o crédito orçamentário na forma que especifica:
DE: UO 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP
UG 190.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
PARA: UO 09.108 - Administração Regional de Planaltina - RA-PLAN
UG 190.108 - Administração Regional de Planaltina- RA-PLAN
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