
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 28/2007.
DODF de 21.08.2007

Dispõe sobre o estabelecimento da meta de 5% 
para o ano de 2008,  15% em 2009, 25% em 
2010  e  35%  em  2011,  para  implantação  de 
creches  e  pré-escolas  à  população  de  0  a  03 
anos de idade no âmbito do Distrito Federal.

O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF, órgão 
paritário, deliberativo e controlador das políticas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Distrital nº 3.033, de 18 de julho de 2002, resolve:

Art. 1º - O Distrito Federal deve destinar recursos orçamentários, a partir do orçamento para o ano de 2008, 
visando a implantação de creches e pré-escolas, com meta de atendimento de 5% da população de 0 (zero) 
a 3 (três) anos de idade em 2008, 15% em 2009, 25% em 2010 e 35% em 2011.

Art.  2º -  A criança e o adolescente devem receber tratamento privilegiado,  e em regime de prioridade 
absoluta, no orçamento destinado aos mais diversos setores da administração pública.

Art. 3º - As leis orçamentárias do Distrito Federal (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária), devem ter observância estrita ao princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e 
ao adolescente, na forma do previsto na Lei n° 8.069, de 1990 (artigo 4º, parágrafo único, alíneas “b”, “c” e 
“d”), na Constituição Federal (artigo 227) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigo 267), assim como, 
assegurarem recursos suficientes ao adequado e ininterrupto funcionamento dos Conselhos Tutelares (Lei n° 
8.069, de 1990, artigo 134, parágrafo único).

Art. 4º - O CDCA/DF acompanhará as ações governamentais na execução da política de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente, conforme previsto na Lei Distrital 3.033, de 2002 (artigo 14, incisio II).

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Brasília/DF, 20 de agosto de 2007.
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Presidente


