
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 14 DE AGOSTO DE 2009
DODF de 17.08.2009

Dispõe sobre o Orçamento Criança/Adolescente.

O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei  Distrital  3033/2002, e  Considerando que a doutrina da proteção integral 
determina  que  crianças  e  adolescentes  devam  ser  tratados  como  prioridade  absoluta,  levando-se  em 
consideração que são sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento (art. 227 da Constituição 
Federal, art. 4º da lei 8069/90, e art. 267 da Lei Orgânica do Distrito Federal); Considerando que o Estatuto 
da  Criança  e  do  Adolescente  estabelece  a  destinação  privilegiada  de  recursos  públicos  nas  áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art. 4º, parágrafo único, d); Considerando que o 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão deliberativo e controlador das políticas públicas 
voltadas para a criança e o adolescente, a 190ª Assembléia Geral Ordinária ocorrida em 11 e 12 de agosto 
de 2009 resolve o seguinte:

Art. 1º - O CDCA/DF encaminhará anualmente à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania as 
propostas de lei orçamentária de sua manutenção e do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Art. 2º - As Secretarias de Estado responsáveis pelas áreas de Saúde, Educação, Justiça, Direitos Humanos, 
Assistência Social, Esporte, Cultura, Lazer e Trabalho encaminharão anualmente suas propostas referentes 
ao Plano Plurianual e à Lei Orçamentária Anual, no que diz respeito à área da criança e do adolescente, ao 
CDCA/DF para análise e deliberação até o dia 31 de maio; 

Art.  3º - A Secretaria de Planejamento encaminhará anualmente minuta do projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentária ao CDCA/DF para análise e deliberação até o dia 15 de abril;

Art.  4º  -  O  CDCA/DF  realizará  anualmente  audiências  públicas  para  discussão  sobre  as  três  leis 
orçamentárias, conforme as datas do ciclo orçamentário, garantida a participação dos Conselhos Tutelares 
(art. 136, IX, Lei n. 8.069/90).

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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