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AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E

SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018

A PREGOEIRA DA ADASA torna público o resultado da Licitação Pregão Eletrônico nº
04/2018, cujo objeto é a Contratação de Empresa para a prestação de serviços de for-
necimento de jornais e revistas, impressos e por meio de assinaturas eletrônicas para acesso
digital irrestrito aos veículos de comunicação, para a Agência Reguladora de Águas, Energia
e Saneamento Básico do Distrito Federal, nos termos previstos no anexo I (termo de
referência) do Edital, cuja empresa vencedora foi ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS
E REVISTAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o número 10.719.671/0001-60, com valor
global de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil reais). Verificada a habilitação da vencedora, o
objeto da licitação fica adjudicado em favor da mesma.

Brasília/DF, 07 de junho de 2018.
ROSA ALICE NUNES LIMA

Pregoeira

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

NOTIFICAÇÃO Nº 368/2018 - PRESI/IBRAM
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, no uso de suas atribuições legais ins-
tituídas através do Inciso XIII do art. 53 do Decreto nº 28.112, de 11 de julho de 2007,
combinada com o art. 3º, Inciso XIX da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, em
consonância com o caput do artigo 64 da lei nº 41, de 13 de setembro de 1989, e na condição
de ORDENADOR DE DESPESAS, RESOLVE:
CONCEDER a LUCIANA RODRIGUES DA PAZ, CPF:007.477.543-06, o prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor
de R$ 700,00 (setecentos reais), referente ao Auto de Infração nº 07011/2015, constante nos
autos do processo n° 0391-001942/2015.
De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado
da pena de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes
no ato do pagamento.
Ademais, nos termos do decreto Distrital nº 37.506/2016, art. 60, Paragrafo único, e do
Parecer Jurídico SEI-GDF nº 17/2017 - IBRAM/PRESI/PROJU, as multas estarão sujeitas à
atualização monetária desde a lavratura do auto de infração, até sua efetiva quitação, sem
prejuízo da aplicação de juros e demais encargos conforme previsto em lei.
O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo implicará em INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES

NOTIFICAÇÃO Nº 379/2018 - IBRAM/PRESI
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, no uso de suas atribuições legais ins-
tituídas através do Inciso XIII do art. 53 do Decreto nº 28.112, de 11 de julho de 2007,
combinada com o art. 3º, Inciso XIX da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, em
consonância com o caput do artigo 64 da lei nº 41, de 13 de setembro de 1989, e na condição
de ORDENADOR DE DESPESAS, RESOLVE:
CONCEDER a JOSE EDSON ALVES SANTOS, CNPJ: 875.026.665-91, o prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao Auto de Infração nº 3501/2013, constante nos
autos do processo n° 0391-001512/2013.
De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado
da pena de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes
no ato do pagamento.
Ademais, nos termos do decreto Distrital nº 37.506/2016, art. 60, Paragrafo único, e do
Parecer Jurídico SEI-GDF nº 17/2017 - IBRAM/PRESI/PROJU, as multas estarão sujeitas à
atualização monetária desde a lavratura do auto de infração, até sua efetiva quitação, sem
prejuízo da aplicação de juros e demais encargos conforme previsto em lei.
O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo implicará em INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES

NOTIFICAÇÃO Nº 384/2018 -IBRAM/PRESI
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, no uso de suas atribuições legais ins-
tituídas através do Inciso XIII do art. 53 do Decreto nº 28.112, de 11 de julho de 2007,
combinada com o art. 3º, Inciso XIX da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, em
consonância com o caput do artigo 64 da lei nº 41, de 13 de setembro de 1989, e na condição
de ORDENADOR DE DESPESAS, RESOLVE:
CONCEDER ao ARMAZEM DO PETISCO -LTDA-ME, CNPJ: 13.467.876/0001-94, o
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o
pagamento no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente ao Auto de Infração nº
01457/2017, constante nos autos do processo n° 0391-000121/2017.
De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado
da pena de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes
no ato do pagamento.
Ademais, nos termos do decreto Distrital nº 37.506/2016, art. 60, Paragrafo único, e do
Parecer Jurídico SEI-GDF nº 17/2017 - IBRAM/PRESI/PROJU, as multas estarão sujeitas à
atualização monetária desde a lavratura do auto de infração, até sua efetiva quitação, sem
prejuízo da aplicação de juros e demais encargos conforme previsto em lei.
O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo implicará em INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

NOTIFICAÇÃO Nº 395 /2018 - PRESI/IBRAM
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, no uso de suas atribuições legais, que
lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso XVIII, da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, pelo
artigo 5º, inciso X, do Decreto nº 28.112, de 11 de junho de 2007 e tendo em vista o disposto
no artigo 58, inciso III da Lei nº 041 de 13 de setembro de 1989, FAZ SABER a todos
quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, este Órgão de Fiscalização
Ambiental, faz a NOTIFICAÇÃO do interessado JOSÉ VENCESLAU DA COSTA, portador
do documento de identidade RG nº 2421094, inscrito (a) no CPF sob o nº 348.888.703-30,
residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, da lavratura do Auto de Infração nº
02318/2018 em seu nome, pelo cometimento de infração administrativa ambiental prevista no
Art. 54, X da Lei nº 41 de 1989, objeto da instauração do processo administrativo nº. 00391-
00000528/2018-23 o qual deverá, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da primeira
publicação deste Edital, apresentar defesa administrativa quanto aos fatos que lhe são im-
putados ou, caso queira, efetuar o pagamento da multa de R$ 187.960,17 (cento e oitenta e
sete mil, novecentos e sessenta reais e dezessete centavos) , com desconto de 20% (vinte por
cento). O notificado poderá ter vistas e/ou solicitar cópias do respectivo processo no Instituto
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Instituto Brasília Ambiental
- IBRAM, situado no SEPN 511, Edifício Bittar IV, bloco C, Asa Norte, Brasília/DF, horário
das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, em dias úteis.

ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES

NOTIFICAÇÃO Nº 398/2018 - PRESI/IBRAM
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, no uso de suas atribuições legais, que
lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso XVIII, da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, pelo
artigo 5º, inciso X, do Decreto nº 28.112, de 11 de junho de 2007 e tendo em vista o disposto
no artigo 58, inciso III da Lei nº 041 de 13 de setembro de 1989, FAZ SABER a todos
quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, este Órgão de Fiscalização
Ambiental, faz a NOTIFICAÇÃO do interessado HZ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 14.135.739/0001-15 , com sede em lugar incerto e não
sabido, da lavratura do Auto de Infração nº 02077/2018 em seu nome, pelo cometimento de
infração administrativa ambiental prevista no Art. 81 do Decreto Lei n° 6514 de 2008 e Arts.
11 e 56, parágrafo único, da Instrução Normativa do IBAMA n° 21 de 2014, objeto da
instauração do processo administrativo nº 00391-00003693/2018-37 o qual deverá, no prazo
de 10 (dez) dias, contados a partir da primeira publicação deste Edital, apresentar defesa
administrativa quanto aos fatos que lhe são imputados ou, caso queira, efetuar o pagamento
da multa de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), com desconto de 20% (vinte por cento). O
notificado poderá ter vistas e/ou solicitar cópias do respectivo processo no Instituto do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Instituto Brasília Ambiental -
IBRAM, situado no SEPN 511, Edifício Bittar IV, bloco C, Asa Norte, Brasília/DF, horário
das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, em dias úteis.

ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES

RETIFICAÇÃO
No 1º Extrato do Contrato Nº 03/2018, publicado no DODF nº 96, de 21 de maio de 2018,
página 45, ONDE SE LÊ: "...DATA DE ASSINATURA: 21/10/2017...", LEIA-SE: ".. . D ATA
DE ASSINATURA: 21/05/2018...".

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2018 - SECRIANÇA/FDCA-DF E
ILEM-ESCOLA ARTESANAL MURIALDO

PROCESSO: 0417.000.268/2017. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS
PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE/FDCA-DF X ILEM-ESCOLA AR-
TESANAL MURIALDO. OBJETO: Este instrumento tem por objeto construir uma nova
cozinha, de nível industrial que suporte as adequações necessárias ao cardápio de lanches
para o ano de 2018 de forma a melhorar o atendimento as 120 crianças e adolescentes que
frequentam diariamente a instituição no horário inverso ao escolar, oferecendo um lanche
nutritivo e saudável promovendo o direito humano a alimentação saudável. VALOR: A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA repassará a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a
título de Auxílio Investimento o valor de R$ 165.511,99 (cento e sessenta e cinco mil
quinhentos e onze reais e noventa e nove centavos) a título de Auxílio Investimento con-
forme Nota de Empenho nº 2018NE00075 , emitida em 17/05/2018, sob o evento nº 400091,
na modalidade ordinária. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução
desta Parceria correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária:
110901; Programa de Trabalho: 14.243.6228.2102.9722; Natureza da Despesa: 44.50.42;
Fonte de Recursos: 100. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência desta Parceria é de 13 (Treze)
meses, com início em 06/06/2018 e término em 06/07/2019. DATA DE ASSINATURA:
06/06/2018. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: RICARDO DE SOUSA FER-
REIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e
Juventude Interino, e pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: RICARDO TESTA,
CPF: 921.060.210-20, na qualidade de Diretor.

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL Nº 01/2018, DE 04 DE JUNHO DE 2018
Dispõe sobre a Convocação da Assembleia de Eleição de Representantes do Comitê Con-
sultivo de Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito
Federal - CDCA/DF. Em cumprimento à Lei nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013, que criou
em seu artigo 6º o Comitê Consultivo de Adolescentes, à Resolução Nº 191, de 07 de Junho
de 2017, que dispõe sobre a participação de adolescentes no Conselho Nacional dos Direitos

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

cybelly.reis
Marcador de texto
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da Criança e do Adolescente - CONANDA, à Resolução Normativa nº 68, de 25 de junho de
2014, do CDCA/DF, que dispõe sobre a composição e funcionamento do Comitê Consultivo
de Adolescentes, e à Deliberação na 281ª Plenária Ordinária do CDCA/DF, de 30 de janeiro
de 2018, fica convocada a Assembleia de Eleição da representação no Comitê Consultivo de
Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, para
o biênio 2018/2020.
1. DO COMITÊ CONSULTIVO DE ADOLESCENTES DO CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL
1.1. O Comitê Consultivo de Adolescentes, órgão consultivo, vinculado ao CD C A / D F,
composto por 32 adolescentes membros, tem por finalidade garantir a opinião, a expressão e
a participação na vida política à criança e ao adolescente, conforme preceituado no artigo 16,
incisos II e IV da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Ado-
lescente.
1.2. O mandato do Comitê Consultivo de Adolescentes deverá persistir por 2 (dois) anos.
2. DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES
2.1. Somente poderão exercer as atribuições de membro do Comitê Consultivo, os ado-
lescentes que:
a. Estejam regularmente matriculados e frequentes na rede de ensino pública ou privada, do
Distrito Federal;
b. Tenham autorização dos pais e/ou responsáveis legais;
c. Tenham disponibilidade para participar das formações conduzidas pelo CD C A / D F.
d. Possuam na data da posse a idade mínima de 12(doze) e a máxima de 16 (dezesseis)
anos.
2.2 Os casos excepcionais serão tratados no âmbito do CDCA/DF.
3. DA COMPOSIÇÃO
3.1. O Comitê Consultivo de Adolescentes será composto por 32 (trinta e dois) adolescentes,
sendo garantidas 2 (duas) representações, respeitada a paridade de gênero, dos seguintes
segmentos diversificados de lutas por direitos de crianças e adolescentes:
a.Adolescência Negra;
b.Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais;
c.Mulher e equidade de gênero;
d.Orientação Sexual e Identidade de Gênero;
e.Movimentos Culturais;
f.Pessoas com Deficiência;
g.Saúde;
h.Educação e Movimentos Estudantis;
i.Educação Profissional e Aprendizagem;
j.Adolescência Rural;
k.População em Situação de Rua;
l.Acolhimento Institucional;
m.Medidas Socioeducativas em Internação;
n.Medidas Socioeducativas em Meio Aberto;
o.Assistência Social e Direitos Humanos;
p.Migrantes, refugiados e apatriados.
3.2. Fica estabelecido que a idade máxima até o término do mandato seja de 17 (dezessete)
anos e doze meses incompletos.
3.3. Os segmentos que não foram preenchidos poderão ser ocupados pelos candidatos que
não foram eleitos, respeitando-se o quantitativo de votos recebidos, sendo garantidas 2 (duas)
representações com paridade de gênero.
4. DAS COMPETÊNCIAS DO COMITÊ DE ADOLESCENTES
4.1. Ao Comitê Consultivo de Adolescentes, conforme dispõe a Resolução Normativa nº
68/2014, que disciplina a sua composição e funcionamento, compete:
a.Manifestar-se sobre os mais variados temas que se relacionem com os direitos das crianças
e adolescentes;
b.Propor temas e assuntos, relacionados aos direitos da criança e do adolescente a serem
discutidos pelo CDCA/DF;
c.Acompanhar e avaliar as ações, os projetos e os programas governamentais voltados à
criança e ao adolescente do Distrito Federal;
d.Fomentar estratégias e mecanismos que facilitem a participação organizada, individual ou
coletiva e a expressão livre de crianças e adolescentes nos espaços de convivência e de
construção da cidadania, inclusive nos processos de formulação, deliberação, monitoramento
e avaliação das políticas públicas.
5. DOS CANDIDATOS
5.1. Poderão participar como candidatos, os adolescentes que realizarem a inscrição no site
do CDCA/ DF, com link e prazo constantes no cronograma do Anexo II.
5.2.Após a inscrição deverá ser anexado pelo link (endereço eletrônico e prazo constantes no
cronograma do Anexo II), os seguintes documentos:
a.Formulário de Inscrição com a Autorização dos pais ou responsável legal (Anexo I).
b.Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento;
c.Declaração de escolaridade.
d.Comprovante de residência, ou declaração para este fim, que pode ser escrita a próprio
punho, devidamente assinada pelo responsável legal.
?5.3.A documentação original deverá ser entregue no ato da posse.
5.4. Os candidatos na condição de migrantes, refugiados e apatriados deverão apresentar
documentação com legalidade nacional atestada por órgão responsável.
5.5.A inscrição como candidato dar-se-á pelo preenchimento dos dados no link do CDCA/DF
(Anexo II), sendo a validação para habilitação condicionada aos documentos listados no item
5.2 estarem anexados na plataforma online, conforme cronograma constante no Anexo II.
5.6. A relação preliminar dos adolescentes habilitados e inabilitados a participar como
candidatos a representação no Comitê Consultivo será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal, no site do CDCA/DF e da SECRIANÇA/DF, conforme cronograma constante no
Anexo II.
5.7.O candidato que tiver sua solicitação inabilitada pela Comissão Eleitoral poderá interpor
recurso à Secretaria Executiva do CDCA/DF na data especificada no Anexo II.
5.8.A relação dos candidatos que tiverem seu recurso deferido será divulgada no site do
CDCA/DF e da SECRIANÇA/DF.
5.9.O resultado final da eleição será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, no site
do CDCA/DF e da SECRIANÇA/DF, conforme cronograma constante no Anexo II.
6. DOS ELEITORES
6.1. Poderão participar como eleitores, os adolescentes que apresentarem no ato da As-
sembleia de Eleição:
a.Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento.
7. DA COMISSÃO ELEITORAL
7.1. Conforme deliberado na 281ª Plenária Ordinária do CDCA/DF, de 30 de janeiro de 2018
será formada uma Comissão com representantes do CDCA/DF para a organização e acom-
panhamento do processo de escolha do Comitê Consultivo de Adolescentes. A Comissão
Eleitoral será formada pelos seguintes membros:
a.Presidente do CDCA/DF;
b.Vice-Presidente do CDCA/DF

c.Comissão de Acompanhamento do Comitê Consultivo de Adolescentes;
d.Membros do Comitê Consultivo de Adolescentes.
7.2.A coordenação da mesa de Assembleia de eleição será presidida pelo presidente do
C D C A / D F.
8. DA ELEIÇÃO
8.1. A Assembleia de Eleição reunir-se-á em data, local e horário que constará no site do
CDCA/DF e SECRIANÇA para proceder à apuração dos votos, conforme especificado no
Anexo II.
8.2. A Assembleia de Eleição será conduzida pelo Presidente do CDCA/DF, em sua ausência
pelo Vice-Presidente do Conselho.
8.3. A eleição para o preenchimento das vagas para representação dos adolescentes respeitará
o limite de 02 (dois) por segmento especificado no item 3.1 deste Edital, considerando o total
de 32 (trinta e dois) eleitos.
8.4. Os candidatos poderão escolher qualquer um dos segmentos previstos no item 3.1, que
porventura se identifiquem, sendo vetada a criação de novos segmentos.
8.5. O voto será direto, por segmento, durante o decorrer da Assembleia.
8.6. Os votos serão registrados e computados pela Comissão Eleitoral.
8.7. Em caso de empate na votação, tomará assento no Comitê Consultivo o adolescente
que:
a.Residente em região que tenha menos adolescentes selecionados;
b.Persistindo o empate, a classificação será decidida mediante sorteio;
8.8.Terminado o processo de eleição, as vagas não preenchidas serão ocupadas conforme
item 3.3.
8.9.Terminada a apuração, a Mesa Dirigente proclamará o resultado, lavrará a ata, devendo
a Presidência do CDCA/DF encaminhá-la para publicação no Diário Oficial do Distrito
Federal.
9. DA POSSE
9.1. A posse dos representantes eleitos dar-se-á em data, local e horário que constará no site
do CDCA/DF e SECRIANÇA, conforme especificado no Anexo II, designada pela Comissão
Eleitoral.
9.2. No ato da posse o adolescente eleito deverá assumir o compromisso de:
a. Participar, contínua e efetivamente, das discussões do Comitê Consultivo de Adoles-
centes;
b. Participar das formações realizadas pelo CDCA/DF ou em parceria voltadas aos membros
do Comitê Consultivo de Adolescentes;
c. Respeitar as missões institucionais do CDCA/DF;
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A participação dos adolescentes no Comitê Consultivo tem caráter de serviço público
relevante, transitório, podendo ser remunerado por projetos financiados pelo Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA e requer compromisso com a missão ins-
titucional do CDCA/DF.
10.2. As reuniões do Comitê Consultivo de Adolescentes acontecerão com o apoio do
CDCA/DF, em caráter itinerante, de acordo com calendário a ser definido por seus mem-
bros.
10.3. A atuação dos adolescentes escolhidos para compor o Comitê Consultivo de Ado-
lescentes não acarretará prejuízo à participação de outros adolescentes, no exercício de sua
cidadania.
10.4. O Comitê Consultivo de Adolescentes deverá escolher até 04 (quatro) adolescentes
membros para representá-lo nas reuniões plenárias do CDCA/DF, com direito a voz.
10.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento do Comitê
Consultivo de Adolescentes.
10.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRECINDA ROCHA DE MORAIS PINA
Presidente do CDCA/DF

ANEXO I - AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL
Eu ,RG: _______, CPF:______, responsável legal , autorizo sua participação no processo
eleitoral e nos encontros e atividades realizadas no âmbito do Comitê Consultivo de Ado-
lescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, criado
pela Lei Distrital 5.244 de 16 de Dezembro de 2013 e regulamentado pela Resolução
Normativa nº 68, de 25 de junho de 2014 CDCA/DF.

Brasília de de
__________________________________________________

Assinatura do Responsável
ANEXO II - CRONOGRAMA

E V E N TO D ATA HORA LOCAL
Período de inscrição do candidato com
o preenchimento do formulário espe-
cífico online, conforme itens 5.1 e
5.2.

11 de junho a
22 de junho

Horário co-
mercial.

Site do CDCA/DF e
SECRIANCA/DF

Período da análise das inscrições pela
Comissão Eleitoral.

25 a 29 de
junho

9h às 12h/
14h às 17h

Secretaria Executiva do
CDCA/DF

Publicação da lista dos habilitados e
inabilitados.

04 de julho
(Data prová-
vel)

A partir das
08h

Site do CDCA/DF e
SECRIANCA/DF

Prazo para o candidato que tiver sua
solicitação inabilitada interpor recur-
so.

05 a 11 de
julho

9h às 12h/
14h às 17h

Secretaria Executiva do
CDCA/DF

Publicação da lista dos habilitados e
inabilitados pós recurso.

16 de julho
(Data prová-
vel)

A partir das
08h

Diário Oficial do DF
Site do CDCA/DF e
SECRIANCA/DF

Assembleia de Eleição para votação e
apuração dos votos.

28 de julho
(Data prová-
vel)

9h às 12h/
14h às 17h

Site do CDCA/DF e
SECRIANCA/DF

Resultado dos candidatos eleitos. 30 de julho
(Data prová-
vel)

A partir das
08h

Site do CDCA/DF e
SECRIANCA/DF

Posse dos eleitos 04 de agosto
(Data prová-
vel)

9h às 12h/
14h às 17h

Site do CDCA/DF e
SECRIANCA/DF

cybelly.reis
Marcador de texto


