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Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007, o qual aprovou o Estatuto Social da FAPDF, e com 
fundamento no artigo 18, incisos II, VII e IX do Regimento Interno, RESOLVE: TORNAR 
PÚBLICA a relação das propostas aprovadas, após análise dos recursos, Referentes ao Edital 
nº 03/2014 – Programa Pesquisa SUS: gestão compartilhada em saúde – PPSUS, os quais são 
listados, conforme resultado de avaliação na seguinte ordem: nome do coordenador, título da 
proposta, valor total aprovado: Anamelia Lorenzetti Bocca, Bases moleculares da modulação 
da fibrose pulmonar e possíveis aplicações terapêuticas, R$ 300.000,00; João Luiz Quagliotti 
Durigan; Protipagem de um estimulador neuromuscular e transferência de tecnologia para uso 
durante internação hospitalar no contexto do sistema único de saúde do Distrito Federal; R$ 
194.369,28; Silviene Fabiana de Oliveira; Desenvolvimento de um painel diagnóstico baseado 
em sequenciamento de éxons para surdez sindrômica; R$ 219.965,00; Leides Barroso Azevedo 
Moura; Intersetoralidade da Gestão da Atenção Primária na Segurança Alimentar e Nutricional 
no Território: dinâmica sócio-espacial do Paranoá e Itapoã, Distrito Federal; R$ 34.700,00; Leila 
Bernarda Donato Gottems; Avaliação da Organização, Acesso e Continuidade Assistencial na rede 
de Atenção a saúde Materna Infantil no Distrito Federal e Região integrada de Desenvolvimento 
do DF e entorno; R$ 35.700,00; Lucy Gomes Vianna; Idosos hiperfrequentadores de serviços 
de atenção primária de saúde: fatores de risco e intervenção utilizando Terapias Expressivas; 
R$ 27.686,00; Gislane Ferreira de Melo; Validação de uma escala de percepção de Dispnéia 
para pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica atendimentos pelo Sistema 
Único de Saúde; R$ 47.835,48; Maurício Gomes Pereira; Prevalência de doenças respiratórias 
não transmissíveis e os fatores determinantes na população adulta residente no Distrito Federal 
e no Brasil; R$ 133.600,00; Mani Indiana Funez; Dor relaciona à polineuropatia diabética: 
Caracterização, perfil epidemiológico, impacto e perfil evolutivo em indivíduos portadores de 
diabetes mellitus tipo 2; R$ 43.444,95; Yris Maria Fonseca; Avaliação da qualidade e interações 
de medicamentos fitoterápicos de interesse para o SUS; R$ 160.500,00; Wildo Navegantes de 
Araújo; Avaliação das estratégias de controle de tuberculose em populações em situação de rua: 
custos e impactos no Distrito Federal; R$ 43.681,80; Gustavo de Azevedo Carvalho; Desenvol-
vimento e validação de aplicativo de avaliação de equilíbrio e risco de quedas de idosos para 
uso em dispositivos móveis; R$ 101.250,00; Maria do Socorro Nantua Evangelista; O uso de 
antirretrovirais e da isoniazida no desenvolvimento da tuberculose, a retestagem dos casos com 
QuantiFERON® TB-Gold e prova Tuberculínica na identificação da infecção por tuberculose 
em coorte de pacientes com aids, do Distrito Federal; R$ 61.453,00; Graziella França Bernardelli 
Cipriano; Análise do perfil funcional dos idosos internados na Unidade de Terapia Intensiva 
Adulto do Hospital Regional de Ceilândia; R$ 40.017,00; Vicente de Paulo Martins; Validação 
de novos antígenos para o diagnóstico diferencial da esquitossomose e leishmaniose visceral 
canina e humana; R$ 178.900,00; Georgia Danila Fernandes D’Oliveira Gonçalves; Análise 
morfofuncional e percepção do processo de envelhecimento em idosos participantes de treina-
mento funcional com realidade virtual; R$ 71.492,53; Paloma Michelle de Sales; Fitoterapia no 
SUS: o Profissional de Saúde está preparado?; R$ 36.600,00; Clarissa Cardoso dos Santos Couto 
Paz; Desenvolvimento e validação de um kit de avaliação funcional de pacientes com esclerose 
múltipla baseado na classificação internacional de incapacidade, funcionalidade e saúde; R$ 
83.169,00; Andrea Barretto Motoyama; Células tumorais circulantes (CTC’s): valor prognóstico 
em câncer metastático e análise genética para descoberta de biomarcadores; R$ 273.600,00

Brasília/DF, 08 de julho de 2014.
RICARDO DE SOUSA FERREIRA 

SECRETARIA DE ESTADO 
DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA RAF 04

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 04, DE 06 DE AGOSTO DE 2014.
O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - RAF 04, DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, DA AGÊN-
CIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de atribuições que lhe confere a 
Lei nº 4.150, de 05 de junho de 2008 e no que dispõem o inciso XXXIII do art. 51 da Instrução 
Normativa nº 001, de 13 de junho de 2008, INTIMA: VÍRUS SOUNCAR COM. E SERV-ME, 
CNPJ Nº 19.733.283/0001-09, Auto de Infração nº D 033243 AEU, de 14/03/2014, objeto do 
processo administrativo fiscal nº 453.000.292/2014; JOSÉ ALFREDO BEZERRA-ME, CNPJ 
Nº 05.902.222/0001-13, Auto de Infração nº D 033237 AEU de 26/02/2014, objeto do processo 
administrativo fiscal nº 453.000.266/2014; FLAVIANA FRANCISCO DE SOUZA, CPF nº 
044.802.081-51, Auto de Infração nº D 097176 AEU de 21/11/2013, objeto do processo adminis-
trativo fiscal nº 453.002.162/2013; MÁRCIA CHAER, CPF Nº 223.113.781-04, Auto de Infração 
nº D 100737 AEU de 13/02/2014, objeto do processo administrativo fiscal nº 453.000.232/2014; 
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA, CPF Nº 482.181.033-68, Auto de Infração nº D 
089471 AEU de 03/04/2014, objeto do processo administrativo fiscal nº 453.000.490/2014; JOSÉ 
ALFREDO BEZERRA-ME, CNPJ Nº 05.902.222/0001-13, Auto de Infração nº D 033236 AEU de 
26/02/2014, objeto do processo administrativo fiscal nº 453.000.268/2014 a COMPARECER(EM) 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data desta publicação, à Coordenadoria de Atendimento 

ao Público/AGEFIS, situada no SHN Quadra 02 Bloco “K”, Ed. Brasília Imperial, para efetivarem 
o pagamento da multa resultante dos Autos de Infração, ou interpor recurso em 2ª instância ao 
TJA/AGEFIS, sob pena de ser inscrito em Dívida Ativa.

LEONITO BORBA

RETIFICAÇÃO
No edital de intimação nº 06, de 05 de novembro de 2013, da coordenação de fiscalização de 
atividades econômicas RAF 4-AGEFIS, publicado no DODF nº 238 de 13 de novembro de 2013, 
p.62, onde intima a efetuar o recolhimento de auto de infração, onde se lê: DISTRIBUIDORA 
DE BEBIDAS POLAR WC LTDA ME, CNPJ Nº 17.278.634/0001-03, Auto de Infração nº 
D095481 de 21/03/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 453.001.232/2013, leia-se: 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS POLAR WC LTDA ME, CNPJ Nº 17.278.634/0001-03, 
Auto de Infração nº D 095837 AEU de 25/06/2013, objeto do processo administrativo fiscal 
nº 453.001.232/2013; fica intimada a COMPARECER no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da data desta publicação, à Coordenadoria de Atendimento ao Público/AGEFIS, situada no 
SHN Quadra 02 Bloco “K”, Ed. Brasília Imperial, para efetuar o pagamento, o parcelamento 
ou interpor recurso em 2ª instância ao TJA/AGEFIS, sob pena de ser inscrito em Dívida Ativa.

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1, DE 06 DE AGOSTO DE 2014.
ELEIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES REPRESENTATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL NO 
CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO 

FEDERAL – CDCA/DF PARA O MANDATO DE DEZEMBRO 
DE 2014 À DEZEMBRO DE 2016.

O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO 
FEDERAL – CDCA/DF, órgão formulador, deliberativo e controlador das políticas e das ações 
do Distrito Federal em todos os níveis de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, 
vinculado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança, observada sua composição 
paritária, conforme dispõe o artigo 88 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Distrital nº 
5.244, de 16 de dezembro de 2013, na Resolução Normativa nº 40/2009 (Regimento Inter-
no) e com observância no disposto na Resolução nº 105, de 15 de junho de 2005, Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, TORNA PÚBLICO o 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO para eleição das organizações representativas da sociedade 
civil com atuação na área da criança e do adolescente no Distrito Federal, neste Conselho, 
aprovado na 26ª Reunião Plenária Extraordinária, no dia 06 de Agosto de 2014, para o 
mandato de Dezembro de 2014 à Dezembro de 2016.
1. DA CONVOCAÇÃO
1.1 O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, 
composto por 30 (trinta) membros titulares e respectivos primeiro e segundo suplentes, sendo 
15 (quinze) representantes do Poder Executivo e 15 (quinze) representantes de entidades da 
sociedade civil legalmente constituídas, CONVOCA: organizações da sociedade civil legalmen-
te constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano no Distrito Federal que atuem no 
atendimento direto à criança e ao adolescente, com registro regular no CDCA-DF; organizações 
sindicais, entidades ou associações de classe com atuação na área da infância e da adolescência; 
e entidades de estudo, pesquisa e defesa de direitos, com registro regular no CDCA-DF, para as 
eleições da sociedade civil no CDCA/DF, referente ao mandato de 2014 a 2016.
1.2 O processo de eleição será disciplinado pelo disposto no Regimento Interno do CDCA/
DF (Resolução Normativa nº 40/2009 do CDCA/DF e alterações posteriores), disponível no 
endereço eletrônico www.conselho.crianca.df.gov.br. 
2. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
2.1 O CDCA/DF é composto por 15 (quinze) organizações representativas da sociedade civil, 
legalmente constituídas, cujas vagas são destinadas às seguintes categorias, sendo pelo menos 
3 (três) vagas para cada uma delas:
2.1.1 representantes de entidades com registro no CDCA/DF que atuem na área de atendimento 
direto à infância e adolescência no Distrito Federal há pelo menos um ano;
2.1.2 representantes de organizações sindicais, entidades ou associações de classe com atuação na 
área da infância e da adolescência em funcionamento há pelo menos um ano no Distrito Federal;
2.1.3 representantes de entidades de estudo, pesquisa e defesa de direitos, com registro no 
CDCA-DF, que atuem no Distrito Federal há pelo menos um ano.
2.2 As vagas não ocupadas de acordo com a distribuição do item 2.1 serão preenchidas 
pelas organizações representativas da sociedade civil mais votadas, em ordem sucessiva, 
mesmo que de categorias diversas.
3. DA HABILITAÇÃO
3.1 Poderão participar do processo de eleição, como candidatas, as organizações representativas 
da sociedade civil listadas no item 2.1 deste Edital, as quais deverão preencher formulário 
específico (anexo) e entregar impresso e assinado pelo representante legal da organização.
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3.2 As entidades de classe, com funcionamento há pelo menos um ano, sejam eleitoras ou 
candidatas, deverão apresentar:
3.2.1 formulário específico de inscrição (anexo);
3.2.2 cópia do Estatuto;
3.2.3 cópia da ata de eleição da atual diretoria.
3.3 As organizações que estejam em processo de renovação de registro junto ao CDCA/DF 
poderão participar do processo de eleição, como eleitoras ou candidatas. 
3.4 Não deverão compor o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito do 
seu funcionamento:
3.4.1 conselhos de políticas públicas;
3.4.2 representantes de órgão de outras esferas governamentais;
3.4.3 ocupantes de cargo de confiança e/ou função comissionada e/ou cargo efetivo do poder 
público, na qualidade de representante de organização da sociedade civil;
3.4.4 conselheiros tutelares no exercício da função.
3.4.5 as autoridades judiciárias, legislativas e os representantes do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou em 
exercício no Distrito Federal.
3.5 O pedido de habilitação, formulário e documentos, deverá ser entregue na Secretaria 
Executiva do CDCA/DF, situada no SAAN Quadra 01 Lote C Comércio Local, Térreo - CEP: 
70.632-100, no período de 15/09/2014 a 03/10/2014, no horário de 9h às 17h.
3.6 A relação das organizações habilitadas como eleitoras e candidatas será afixada no CDCA/
DF, na data provável de 15 de outubro de 2014, disponibilizada no endereço eletrônico www.
conselho.crianca.df.gov.br e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.
3.7 A organização que tiver sua solicitação indeferida pelo CDCA/DF, como eleitora ou como 
candidata, poderá interpor recurso de forma escrita e fundamentada à Presidência da mesa 
dirigente da Assembleia Eleitoral, até 30 (trinta) minutos após sua instalação.
3.7.1 A mesa apreciará o recurso em 30 minutos e o submeterá para decisão da Assembleia 
Eleitoral, com parecer.
3.8 Todas as organizações devidamente registradas no CDCA/DF há mais de um ano estão 
automaticamente habilitadas como eleitoras. Para tanto, o CDCA/DF disponibilizará relação 
das organizações no endereço eletrônico www.conselho.crianca.df.gov.br.
4. DA ASSEMBLEIA
4.1 A Assembleia de Eleição reunir-se-á no dia 27 de novembro de 2014, na Promotoria de Justiça 
de Defesa da Infância e da Juventude, situada no SEPN 711/911, Lote B - Asa Norte, Brasília-
-DF, com início às 13h30 e encerramento da votação às 17h, seguida da apuração dos votos.
4.2 Na impossibilidade de comparecimento do delegado da organização candidata na Assem-
bleia, o substituto deverá apresentar procuração assinada pelo representante legal da entidade.
4.3 A Assembleia Eleitoral será instalada pelo presidente do CDCA/DF que proporá a consti-
tuição de uma Mesa Dirigente dos trabalhos, composta por 3 (três) membros representantes das 
organizações da sociedade civil, escolhidos dentre os presentes, desde que não sejam registrados 
como candidatos e não tenham apresentado recurso contra o indeferimento de habilitação.
4.3.1 Os membros da Mesa indicados decidirão sobre a presidência dos trabalhos da Assembleia.
4.4 Iniciado o processo eletivo, cada organização habilitada receberá uma cédula rubricada 
pelos membros da mesa, na qual registrará por escrito, o nome de até 15 (quinze) organizações 
inscritas como candidatas e presentes à Assembleia Eleitoral.
4.4.1 Os votos serão registrados pelo delegado da organização candidata, seja ele repre-
sentante legal ou substituto com a indicação formal do representante legal, sendo vedada a 
representação de mais de uma organização pelo mesmo delegado ou mais de um delegado 
para a mesma organização.
4.4.2 A votação será secreta e em seguida serão apurados os votos.
4.5 Caso todas as entidades habilitadas tenham votado antes do horário de encerramento previsto 
no item 4.1, a Assembleia poderá autorizar a imediata apuração dos votos.
4.6 Em caso de empate na votação, tomará assento no CDCA/DF a entidade que tiver a data 
mais antiga de fundação.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 A posse dos representantes eleitos dar-se-á no dia 18 de Dezembro de 2014, em reunião 
especialmente convocada pelo Presidente do CDCA/DF para esse fim.
5.2 O processo de eleição será conduzido pela Comissão Temática de Legislação, deliberada 
pelo Plenário, no prazo de 90 (noventa) dias antes do término do mandato.
5.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Dirigente e referendados pela Assembleia.

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Presidente do CDCA/DF

ANEXO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Com fundamento no art. 43 do Regimento Interno do CDCA/DF (Resolução Normativa Nº 
40, de 28 de agosto de 2009) e atendendo ao Edital de Convocação nº 01 de 07 de Agosto de 
2014, venho solicitar HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL DAS ORGANIZAÇÕES 
REPRESENTATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL NO CDCA/DF, mandato 2014/2016.
DADOS DA ORGANIZAÇÃO
1 - ENTIDADE: .....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................

2 - DIRIGENTE/PRESIDENTE: .............................................................................................
..........................................................
3 - CNPJ:...............................................................................................................................
4 - ENDEREÇO COMPLETO: ...............................................................................................
.......................................................
5 - TELEFONE: ....................................................... FAX: ......................................................
6 - E-MAIL: ..............................................................................................................................
7 - REFERÊNCIA PARA CONTATOS (nome e cargo): 
...............................................................................................................................................
.......
8 - DATA DA FUNDAÇÃO: ...........................................................................................
9 - DATA DE VALIDADE DO REGISTRO NO CDCA/DF*: ............./................../................
* Não se aplica às entidades de classe
10 - FINALIDADE ESTATUTÁRIA: .....................................................................................
.................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....................
INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PARA ATUAR COMO CONSE-
LHEIRO NO CDCA/DF
TITULAR:...................................................................................................................................
1º SUPLENTE:.................................................................................................................
2º SUPLENTE: ...............................................................................................................

CAMPO APENAS PARA ENTIDADES DE CLASSE
CONDIÇÃO: 
□ Eleitora
□ Candidata e Eleitora
1 - INDICAÇÃO DE DELEGADO PARA REPRESENTAR A ENTIDADE NA ASSEM-
BLEIA GERAL DE ELEIÇÃO**
DELEGADO NOMEADO: .............................................................................................
RG Nº :......................................................................
CPF:..........................................................................
**No caso de entidade candidata, o delegado nomeado, preferencialmente, deve ser indicado 
como representante ao CDCA/DF. 

DECLARO, para fins de direito, que não há os impedimentos constantes no item 3.4 do EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01, de 07 de Agosto de 2014 do CDCA/DF.

Brasília,_____ de _____________ de 2014
____________________________________________

(assinatura do (a) Presidente ou seu Representante legal)

EDITAL Nº 01 DE 06 DE AGOSTO DE 2014
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DE REPRESEN-
TANTES DO COMITÊ CONSULTIVO DE ADOLESCENTES DO CONSELHO DOS DI-
REITOS 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 Normativa nº 68, de 25 de junho de 2014, do 
CDCA/DF, que dispõe sobre a composição e funcionamento do Comitê Consultivo de Adoles-
centes, e à Deliberação da 26ª Reunião Plenária Extraordinária do CDCA/DF, de 06 de agosto 
de 2014, 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 ano de 2015, nos limites da presente resolução.
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 CDCA/DF, com-
posto 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 Adolescente.
1.2. O mandato do Comitê Consultivo de Adolescentes deverá persistir por 2 (dois) anos, 
porém, excepcionalmente este primeiro mandato terá a duração de 1 (um) ano.
2. DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES
2.1. Somente poderão exercer as atribuições de membro do Comitê Consultivo, os 
adolescentes que:
2.1.1. estejam regularmente matriculados e frequentes na rede de ensino, pública ou privada, 
do Distrito Federal;
2.1.2. tenham autorização dos pais e/ou responsáveis legais;
2.1.3. participarem das formações conduzidas pelo CDCA/DF.
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 
conselheiros, com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos incompletos, sendo garantidas 2 
(duas) representações, respeitada a paridade de gênero, dos seguintes segmentos diversificados 
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