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cente e às Resoluções do CDCA-DF e do CONANDA. 2. Capacidade técnica e administrativa 
e operacional da instituição para execução do projeto, principalmente ao tema proposto. 3. 
Contextualização do problema que atinge diretamente as crianças e adolescentes, apontando 
suas causas e consequências e sua coerência com os objetivos e resultados propostos no Projeto. 
4. Apresentação de dados e/ou de indicadores sociais (IDEB, mortalidade Infantil, IDH dentre 
outros) que justifique a intervenção sobre a realidade da criança e/ou do adolescente na região 
(quadra, setor, núcleo...) na qual o projeto será desenvolvido. 5. Promoção da participação de 
crianças e adolescentes quando couber, bem como estimulem a redução das desigualdades, a 
equidade de raça, de etnia, de gênero, de orientação sexual, de inclusão de pessoas com defici-
ência. 6. Envolvimento das famílias das crianças e adolescentes no projeto como mais uma es-
tratégia para o alcance de objetivos e resultados. 7. Impacto da ação e viabilidade: o projeto 
promove resultados concretos, em termos quantitativos e qualitativos, que objetivem melhorias 
significativas nas condições de vida das crianças e adolescentes. 8. Detalhamento da metodolo-
gia e adequação da abordagem sociopedagógica em relação ao público-alvo, equipe do projeto 
e atividades a serem desenvolvidas. 9. Proposta de monitoramento e avaliação do projeto. 10. 
Recursos Humanos envolvidos no projeto com qualificação adequada nas áreas das especifici-
dades necessárias para a realização do projeto. 11. Trabalho em rede e articulação e mobilização 
comunitária e/ou de políticas públicas como mais um instrumento para o alcance dos objetivos 
e resultados propostos. 12. Coerência do orçamento entre os valores explicitados, recursos ne-
cessários e atividades/ações propostas. Observação 1 - Cada item receberá valor de 01 a 03 
pontos, onde os projetos serão hierarquizados pelo maior número de pontos, mediante parecer 
da Comissão. mATRIZ DE PONTUAÇÃO Distribuição de pontos aos projetos Legenda: (1): 
Não está especificado no projeto. (2): Especificado, mas de maneira insatisfatória, havendo la-
cunas nas informações. (3): Está bem especificado no projeto e de maneira satisfatória. CRITÉ-
RIO DE PONTUAÇÃO 1) Proposta de acordo com a legislação relacionada à criança e ao 
adolescente, em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as Resoluções do 
CDCA-DF e do CONANDA. 2) Capacidade técnica e administrativa e operacional da instituição 
para execução do projeto, principalmente ao tema proposto. 3) A proposta apresenta o problema 
que atinge diretamente as crianças e adolescentes apontando as possíveis causas e consequências, 
justificando as estratégias elaboradas para executar o projeto. 4) Apresentação de dados e/ou de 
indicadores sociais (IDEB, Mortalidade Infantil, IDH dentre outros) que justifique a intervenção 
sobre a realidade da criança e/ou do adolescente na região (quadra, setor, núcleo...) na qual o 
projeto será desenvolvido. 5) A proposta promove a participação de crianças e adolescentes, bem 
como a sensibilização /mobilização da redução das desigualdades, a equidade de raça, de etnia, 
de gênero, de orientação sexual, de inclusão de crianças e adolescentes com deficiência. 6) 
Apresentação do trabalho/envolvimento da família como mais uma estratégia para o alcance de 
objetivos e resultados. 7) A proposta apresenta resultados concretos, em termos quantitativos e 
qualitativos, que promovam melhorias significativas nas condições de vida das crianças e ado-
lescentes. 8) Detalhamento da metodologia e Adequação da abordagem sociopedagógica em 
relação ao público-beneficiário, equipe do projeto e atividades a serem desenvolvidas; 9) Pro-
posta de monitoramento e avaliação do projeto. 10) Recursos Humanos envolvidos no projeto 
com qualificação adequada nas áreas das especificidades necessárias para a realização do pro-
jeto. 11) Apresenta estratégias de trabalho em rede e/ou articulação de políticas públicas como 
mais um mecanismo para o alcance dos objetivos e resultados propostos. 12) Coerência no 
Orçamento, entre os valores solicitados e recursos necessários com as atividades e ações pro-
postas. PONTUAÇÃO: 1, 2, 3. A minuta do edital acima aprovada será objeto de apreciação 
pelo Plenário para referendo em Reunião Plenária Ordinária marcada para dezenove de setembro 
de 2013. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19 horas e quinze minutos e eu, 
Eliane dos Santos Oto de Quadros, secretariei esta reunião e lavrei a presente ata que vai assi-
nada pelo Coordenador do Conselho de Administração do FDCA-DF, Odetino Pereira Dias.

ODETINO PEREIRA DIAS
Coordenado do FDCA-DF

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, na sede do Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, localizado no Setor de Armazenagem e 
Abastecimento Norte – SAAN – Quadra 1, Lote C, às nove horas e dezenove minutos foi 
iniciada a décima reunião ordinária do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Distrito Federal – FDCA-DF. O Secretário Executivo, Jairo de 
Sousa Junior, agradeceu a presença dos Conselheiros presentes: valdemar martins da Silva, 
representante da Casa de Ismael – Lar da Criança; Odetino Pereira Dias, representante da 
Secretaria de Governo; Cleidison Figueredo dos Santos, representante da Secretaria da Crian-
ça; Emilson Ferreira Fonseca, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Orça-
mento. Agradeceu, ainda, a presença de Ariovaldo Nogueira, chefe da UNGEF/SECRIANÇA 
e dos assessores do CDCA-DF. Em seguida, o Secretário Executivo iniciou a reunião com os 
informes da Secretaria executiva que foram: a) relembrou que na Plenária extraordinária re-
alizada em vinte e seis de setembro de 2013, foi apresentado o programa de atendimento so-
cioeducativo da Secretaria da Criança para a devida inscrição no CDCA-DF, mas, devido as 
recomendações da Comissão de medidas socioeducativas apontadas na reunião, como a Lei 
do SINASE veda a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos, 
ou de qualquer forma integrados a estabelecimentos penais e, ponderando que tal determina-
ção vai de encontro com a realidade da Unidade de Internação de São Sebastião, a comissão 
recomenda o cumprimento estrito à mencionada legislação, o que alguns conselheiros ques-
tionaram a liberação da inscrição do programa da forma apresentada, levando a Conselheira 
Thelma Regina a pedir vista do processo. Ocorre que após a reunião, teve acesso ao Termo 
de compromisso firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, o Governo do Distrito Federal, 
o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o ministério Público do Distrito Federal e Territó-
rios, justificando alguns pontos apontados nas recomendações elaborado pela Comissão de 
medidas Socioeducativas, lendo para os presentes parte do Termo, como por exemplo “[...] 

Cláusula Terceira [...] Parágrafo segundo. O CESAmI acautelará os adolescentes em interna-
ção provisória que se encontram na UIPP, devendo, para tanto, ter autorizada a ampliação de 
suas vagas para mais 60 (sessenta), mediante construção de novo módulo com, no mínimo, 
30 (trinta) alojamento e adequação da estrutura física e de recursos humanos para o atendi-
mento socioeducativo [...] Cláusula Sexta. O Distrito Federal efetuará a transferência da 
unidade de internação provisória (CESAmI) para estabelecimento não localizado em comple-
xo penitenciário, até dezembro de 2015, com a criação de, pelo menos, 180 (cento e oitenta) 
vagas, garantindo-se a escolarização e mantendo-se estrutura física e programa de atendimen-
to que atendam os parâmetros estabelecidos pelo SINASE”. Com isso, sugere levantar estes 
pontos na próxima pauta da Plenária, por considerar informações relevantes; b) No QDD, 
também foi analisada a previsão orçamentária – OCA para 2014 que fechou no valor de R$ 
3.699.999.573 (três bilhões, seiscentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove 
mil e quinhentos e setenta e três reais) ficando para ser feito o levantamento dos valores des-
tinados por unidade, por função, por subfunção e por programa de governo para ser apresen-
tado na próxima reunião do temática do Fundo; c) repassou informações a respeito do Edital 
de captação publicado no DODF, que já estava aberta as inscrições para recebimento dos 
projetos e que a Secretaria Executiva estava recebendo ligações para sanar dúvidas das insti-
tuições, finalizando os informes. A Comissão especial do Conselho de Administração apre-
sentou dois processos que retornaram da UNGEF por conter falhas que impossibilitaram a 
celebração de convenio com a Secretaria da Criança, da forma referendado pelo CDCA-DF. 
Foram eles: a) processo 0417-001424/2012, do Projeto Integral de vida Pró-vida, visando 
melhorar a qualidade dos materiais esportivos da entidade e a aquisição de um veículo para 
transporte de cargas. O valor do repasse seria de R$ 60.134,50 (sessenta mil cento e trinta e 
quatro reais e cinquenta centavos), assegurado contrapartida no valor de R$ 51.500,00 (cin-
quenta e um mil e quinhentos reais), totalizando o valor de R$ 111.634,00 (cento e onze mil 
seiscentos e trinta e quatro reais).  No parecer 1.468/2012 – PROCAD/PGDF, folha noventa 
e dois, na análise, menciona o dever de ser encaminhado os autos à Secretaria de Estado de 
Fazenda do Distrito Federal. Na análise dos autos pela Secretaria de Estado de Fazenda do 
Distrito Federal, nas folhas cento e setenta e cinco e cento e setenta e seis, elencou as seguin-
tes inconsistências: 1- não se cumpriu a determinação do inciso IX, art. 7º da Lei 4.049 de 
2007, fez que somente foram apresentadas as certidões do proponente e a Lei determina a 
comprovação dos dirigentes; 2- Plano de trabalho insuficiente por não apresentar a qualifica-
ção e a faixa etária dos materiais, vez que sua diferenciação reflete na variação de valores; 
3- os três orçamentos apresentados foram feitos por uma só empresa esta se desdobrara em 
três orçamentos acostados nas folhas vinte e sete a vinte e nove, sendo os dois primeiros de 
grafia idêntica indicando tal prática. Confirma-se pelo documento de folha cento e sessenta e 
cinco. Justamente as mesmas empresas que forneceram os orçamentos citados nas folhas 
vinte e sete a vinte e nove. Nesse sentido a Secretaria de Estado de Fazenda/Subsecretaria de 
Contabilidade/Coordenação de tomada de Contas é pela não assinatura do termo de Convenio 
em questão, por entender evidencia de irregularidades que resultarão em prejuízo ao Erário. 
Tendo em vista as recomendações expressas, o Conselho de Administração aprovou pelo ar-
quivamento do processo; b) processo 0417-001397/2012, da Creche São vicente de Paula, 
visando proporcionar atendimento de qualidade às crianças matriculadas na faixa etária de um 
a quatro anos e suas famílias, através da aquisição de um veículo capaz de transportar pesso-
as e carga e promoção de estudos e ações voltadas para o desenvolvimento profissional de 
educadores sociais e de jovens. O valor do repasse seria de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 
assegurado contrapartida no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), totalizando o valor de R$ 
77.000,00 (setenta e sete mil reais). Ocorre que na ocasião de firmar Convenio com a Secre-
taria da Criança/UNGEF, a instituição apresentou ofício solicitando parte do recurso para 
executar a segunda parte do projeto que era a aquisição do carro, por achar inviável a execu-
ção da segunda parte do projeto que era de atividades de apoio às crianças e suas famílias. O 
Conselho de Administração aprovou o arquivamento do processo por entender que tal solici-
tação viola dispositivo do edital, no item 5.3.1, que diz que a instituição deverá executar in-
tegralmente o projeto apresentado e aprovado pelo CDCA-DF. Há descumprimento, portanto, 
das disposições legais constantes do edital, pois a instituição deseja adquirir apenas o veículo, 
desistindo da promoção de estudos e ações voltadas para desenvolvimento profissional de 
educadores sociais e de jovens. Entendeu-se que ocorre perda de objeto, pois o veículo seria 
para auxiliar o trânsito de crianças e acompanhantes aos eventos e atividades propostas pela 
instituição. Os Conselheiros também sugeriram que a Secretaria Executiva informasse as 
instituições da decisão. Em seguida, a Secretaria Executiva apresentou duas tabelas, uma 
contendo os valores dos recursos captados via FDCA-DF e outra, com os valores executados 
pelas entidades com recursos do FDCA-DF. Com isso, os conselheiros puderam confrontar 
os valores captados e os executados das instituições que tinham autorização para captar de 
2006 até 2012, prazo de vigência das autorizações concedidas no ano de 2010, em razão de 
nova regulamentação com a vigência da Resolução Normativa 61, de 1º de agosto de 2012, 
do CDCA-DF. Com a análise, os conselheiros deliberaram que as instituições ABRACE, 
BATUÍRA, LUZ E CURA, CASA DE ISmAEL, LARZINHO CHICO XAvIER, ESCOLINHA 
BEIJA FLOR, AGENCIA DESENvOLvImENTO SOCIAL E HUmANO, INSTITUTO DE 
SERVIÇO SOCIAL PAX, INSTITUTO NAIR VALADARES, que tiverem o certificado de 
autorização para captarem de acordo com a Resolução 7 de 2005 do CDCA-DF e com regis-
tro válido no CDCA-DF, serão chamadas para análise dos recursos captados e os valores 
executados, com seus respectivos projetos. Serão chamadas também as instituições UBEE e 
ALDEIAS INFANTINS – SOS BRASIL para análise dos recursos depositados via FDCA-DF 
pela PETROBRAS no ano de 2011, para financiamento de seus projetos. Ficou deliberado 
também, que as instituições que não foram mencionadas e que de alguma forma captaram 
regularmente nesse período, poderão procurar a Secretaria Executiva para regularizar situação 
em até trinta dias após publicação desta ata. Na sequência, o Chefe da UNGEF, Ariovaldo 
Nogueira, distribuiu tabela com os processos do FDCA-DF e prestou informações a respeito 
dos processos que estão tramitando em sua unidade, como os que estão em outras unidades, 
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SECRETARIA DAS SESSÕES

EXTRATO DE PAUTA Nº 83/2013, SESSÕES PLENÁRIAS DO 
DIA 07 DE NOvEmBRO DE 2013(*)

Processos ordenados, sequencialmente, por tipo de sessão, Relator, assunto e interessado.
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 4647 

CONSELHEIRA ANILCÉIA LUZIA mACHADO: 1) 3008/1997, Aposentadoria, FRANCISCO 
DE FREITAS; 2) 2980/2011, Contrato, Convênios e outros ajustes, SE; 3) 10660/2011, Apo-
sentadoria, HELENA mARIA GUEDES; 4) 27223/2012, Contrato, Convênios e outros ajustes, 
CODEPLAN; 5) 13669/2013, Contrato, Convênios e outros ajustes, Terracap, Secopa e PNUD; 
6) 13960/2013, Tomada de Contas Especial, SEOPS; 
CONSELHEIRO JOSÉ ROBERTO DE PAIvA mARTINS: 1) 933/2001, Auditoria de Regu-
laridade, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL; 2) 631/2004, Tomada de 
Contas Especial, SEL; 3) 2881/2004, Tomada de Contas Especial, Secretaria de Saúde do DF; 
4) 42367/2006, Auditoria de Desempenho/Operacional, NOvACAP; 5) 2520/2007, Tomada de 
Contas Especial, TERRACAP; 6) 36387/2009, Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extra-
ordinárias, DER; 7) 11144/2011, Tomada de Contas Especial, BRB; 8) 20623/2011, Inspeção, 
ministério Público junto ao TCDF; 9) 35787/2011, Tomada de Contas Especial, Secretraria de 
Estado de Transparência e Controle; 10) 5984/2012, Tomadas e Prestações de Contas Anuais 
e Extraordinárias, FSPmDF; 11) 11840/2012, Representação, mINISTERIO PUBLICO DE 
CONTAS DF; 12) 3936/2013, Tomada de Contas Especial, Polícia militar do Distrito Federal; 
13) 20975/2013, Auditoria de Regularidade, POLICIA CIvIL DO DISTRITO FEDERAL; 
(*) Elaborado conforme o art 1º da Res. nº 161, de 09/12/2003 
Emissão em 05/11/2013

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
PORTARIA-SEGEDAM Nº 14, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013 

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da atribuição delegada no inciso I do art. 1º da Portaria-TCDF n.º 120, de 20 de fevereiro de 2013 e na Lei-DF nº 4.895, de 26 
de julho de 2012, tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 6.115/2012, resolve: 
Art. 1º Aprovar, na forma dos quadros anexos I e II, a alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela Portaria-DGA nº 1, de 3 
de janeiro de 2013, de acordo com a Lei nº 5.011, de 28 de dezembro de 2012. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 
 
 

ANEXO I 

02. –   TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
02.101 –   TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
ALTERAÇÃO DO QDD 

REDUÇÃO 
ORÇAMENTO FISCAL 

AÇÃO NATUREZA ID USO FONTE DETALHADO TOTAL 

01.122.6005.8502.0021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – TRIBUNAL DE CONTAS DO 
DISTRITO FEDERAL – PLANO PILOTO 

     

REF.: 000118       
  31.90.11 0 100 1.200.000  
      1.200.000 

01.122.6005.8504.0020 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES – TRIBUNAL DE 
CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – PLANO PILOTO 

     

REF.: 000120       
  33.90.08 0 100 100.000  
      100.000 

 TOTAL 1.300.000 

 
 
 

ANEXO II 

02. –   TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
02.101 –   TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
ALTERAÇÃO DO QDD 

ACRÉSCIMO 
ORÇAMENTO FISCAL 

AÇÃO NATUREZA ID USO FONTE DETALHADO TOTAL 

01.122.6005.8502.0021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – TRIBUNAL DE CONTAS DO 
DISTRITO FEDERAL – PLANO PILOTO 

     

REF.: 000118       
  31.90.92 0 100 1.200.000  
      1.200.000 

01.122.6005.8504.0020 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES – TRIBUNAL DE 
CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – PLANO PILOTO 

     

REF.: 000120       
  33.90.92 0 100 100.000  
      100.000 

 TOTAL 1.300.000 

 

como PGDF e AJL da Secretaria da Criança. Apresentou, também aos conselheiros cópia da 
proposta de índices percentuais do FDCA-DF, o superavit 2014 apontando os percentuais, 
sensibilizando-os da necessidade de mobilização para a liberação do superavit para 2014 e 
consequentemente para a continuidade do financiamento dos projetos aprovados pelo Edital 
1 de 2012, sugerindo que na pauta do mês de novembro, inclua-se o superavit para discussão. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração do FDCA-DF encer-
rou a reunião às doze horas e trinta e sete minutos e eu, Eliane dos Santos Oto de Quadros, 
secretariei esta reunião e lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente do Conselho 
de Administração do FDCA-DF.

ODETINO PEREIRA DIAS
Presidente do FDCA-DF

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 227, DE 05 DE NOvEmBRO DE 2013.
A PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da atribuição que 
lhe confere o artigo 6º, inciso XXIII, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho de 2001, e 
considerando o disposto no memorando nº 01/2013, subscrito pela Presidente da Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar instaurada por meio da Portaria nº 185, de 18 de setembro 
de 2013, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, RESOLvE: 
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar instaurada por meio da Portaria nº 185, de 18 de setembro de 2013, alterada 
pela Portaria nº 197, de 04 de outubro de 2013, publicada no DODF nº 209, de 07 de outubro de 2013. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAOLA AIRES CORRÊA LImA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

INFORmAÇÃO Nº: 236/2013 – SEGEDAm (AA); Processo: 31.497/2013; Assunto: Inexigi-
bilidade de licitação – Renovação do periódico: “Revista do Serviço Público” – Editora ENAP Ltda.
RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade 
de licitação, com base no caput do art. 25 do mesmo diploma legal, no valor total de R$ 32,00 
(trinta e dois reais), em favor da Fundação Escola Nacional de Administração Pública, para atender 
despesa com a referida renovação.

Brasília/DF, 29 de outubro de 2013.
INÁCIO mAGALHÃES FILHO

Presidente

INFORmAÇÃO Nº: 237/2013 – SEGEDAm (AA); Processo: 31.403/2013; Assunto: Inexigibi-
lidade de licitação – Renovação do periódico: “Conjuntura Econômica” – Editora FGv.
RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a ine-
xigibilidade de licitação, com base no caput do art. 25 do mesmo diploma legal, no 
valor total de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em favor da Editora FGv, para atender 
despesa com a referida renovação.

Brasília/DF, 30 de outubro de 2013.
INÁCIO mAGALHÃES FILHO

Presidente

INFORmAÇÃO Nº: 238/2013 – Segedam (AA); Processo: 34330/2013; Assunto:   Inexigibilidade 
de licitação – Inscrição de servidores no curso “Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais 
na Contratação de Bens e Serviços (IRPF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS)” – 4 a 8 de novembro 
de 2013 – Brasília (DF).
RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação, 
com fulcro no inciso II do art. 25 c/c o inciso vI do art. 13, do mesmo diploma le-
gal, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da Associação Brasileira 
de Orçamento Público, para atender despesa com inscrições de servidores no curso 
“Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais na Contratação de Bens e 
Serviços (IRPF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS)”, a ser realizado no período de 4 a 8 
de novembro de 2013, em Brasília (DF), condicionada à verificação da validade das 
certidões negativas.

Brasília/DF, 30 de outubro de 2013.
INÁCIO mAGALHÃES FILHO

Presidente

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA-SEGEDAm Nº 14, DE 4 DE NOvEmBRO DE 2013
O SECRETÁRIO-GERAL DE ADmINISTRAÇÃO, no uso da atribuição delegada no inciso 
I do art. 1º da Portaria-TCDF n.º 120, de 20 de fevereiro de 2013 e na Lei-DF nº 4.895, de 26
de julho de 2012, tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 6.115/2012, resolve:
Art. 1º Aprovar, na forma dos quadros anexos I e II, a alteração do Quadro de De-
talhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela 
Portaria-DGA nº 1, de 3
de janeiro de 2013, de acordo com a Lei nº 5.011, de 28 de dezembro de 2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAULO CAvALCANTI DE OLIvEIRA


