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RESOLUÇÃO ORDINÁRIA N° 117, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.
Aprova percentual de aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Distrito Federal – FDCA/DF para o exercício de 2013.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDE-
RAL - CDCA/DF, órgão autônomo, paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, criado por força da Lei nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), regido pela Lei Distrital nº 3.033/2002 e vinculado 
administrativamente à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, considerando a Lei 
Complementar n° 151, de 30 de dezembro de 1998 e conforme disposto na Resolução Norma-
tiva nº 61 do CDCA/DF, no uso de suas atribuições, por deliberação da 227ª Reunião Plenária 
Ordinária, de 13 de dezembro de 2012, RESOLVE:
Art. 1º Referendar a decisão do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – FDCA/DF, que definiu os seguintes percentuais de utilização de Recursos do 
Fundo dos Direitos do Distrito Federal - FDCA/DF para o exercício de 2013:
 I – 51% (cinquenta e um por cento) em subvenções sociais; 
II – 45% (quarenta e cinco por cento) em auxílios investimento;
III – 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) em realizações de eventos; 
III – 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) em realizações de estudos e pesquisas.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

REJANE PITANGA
Presidente 

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA N° 118, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.
Aprova percentual mínimo de aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FDCA/DF no sistema socioeducativo para o exercício de 2013.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDE-
RAL - CDCA/DF, órgão autônomo, paritário, deliberativo e controlador das ações de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, criado por força da Lei nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), regido pela Lei Distrital nº 3.033/2002 e vincu-
lado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, considerando o 
disposto na Lei Complementar n°151, de 30 de dezembro de 1998 e a Resolução Normativa nº 
61 do CDCA/DF, no uso de suas atribuições, por deliberação da 227ª Reunião Plenária Ordinária, 
de 13 de dezembro de 2012, RESOLVE:
Art. 1º Referendar a decisão do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – FDCA/DF, que definiu a aplicação mínima de 20% (vinte por cento) dos 
recursos arrecadados em 2012 no Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente a serem apli-
cados no financiamento das ações de atendimento socioeducativo no ano de 2013, em especial 
para capacitação, sistemas de informação e de avaliação, conforme previsão do art. 31 da Lei 
nº 12.594, de 18 de Janeiro de 2012 .
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

REJANE PITANGA
Presidente 

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 71, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012.
O PROCURADOR-GERAL ADJUNTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 5º, § 3º, e os incisos V e XXXV do art. 6º, todos da Lei Complementar 
nº 395, de 31 de julho de 2001, RESOLVE:
Art. 1º Fica acrescido o art. 29-A à Portaria nº 22, de 17 de maio de 2012, publicada no DODF 
nº 119, de 20 de junho de 2012, com a seguinte redação:
“Art. 29-A. Os pareceres emitidos em processos que tratem do pagamento de requisições de 
pequeno valor e de precatórios terão numeração diferenciada dos emitidos nos demais processos.
§ 1º Os pareceres emitidos em processos que tratem do pagamento de requisições de pequeno 
valor e de precatórios serão identificados por numeração precedida pela sigla “RPV” e “PCT”, 
respectivamente, seguida por quatro dígitos, em ordem sequencial para cada espécie. A numeração 
de quatro dígitos será separada por barra do ano de sua emissão que, também, será composto por 
quatro dígitos, acompanhado da sigla do órgão interno ao qual se vincula e da sigla da PGDF.
§ 2º Os pareceres emitidos em processos que tratem do pagamento de requisições de pequeno 
valor não serão cadastrados na base de dados de pareceres.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não dispensa o encaminhamento de cópias dos pareceres 
nele tratados ao Centro de Estudos, para arquivamento.”
Art. 2º Fica acrescido o art. 7º-A à Portaria nº 40, de 22 de novembro de 2011, publicada no 
DODF nº 225, de 24 de novembro de 2011, com a seguinte redação:

“Art. 7º-A. Os pareceres emitidos em processos que tratem do pagamento de requisições 
de pequeno valor, embora não sejam de acesso restrito, não serão cadastrados na base 
de dados de pareceres.
Parágrafo único. Fica assegurado a qualquer interessado o direito de acesso ao conteúdo dos pare-
ceres referidos no caput, mediante solicitação dirigida à Procuradoria-Geral do Distrito Federal.”
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor no dia 02 de janeiro de 2013.

ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

INFORMAÇÃO Nº: 375/2012 - DGA (AA); PROCESSO Nº: 28.149/2012; ASSUNTO: 
Inexigibilidade de licitação – renovação da assinatura do periódico - “Manual do Servidor 
Público” – exercício de 2013.
AUTORIZO, no uso das competências a mim atribuídas pelo art. 68, inciso IV, da LO/TCDF c/c 
o art. 84, inciso XXIII, do RI/TCDF e 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 de R$ 1.197,00 (um mil, cento e noventa e sete reais), em favor da Vox Legis – Instituto 
de consultoria Cursos e Eventos Ltda., para atender despesa com a renovação do periódico 
“Manual do Servidor Público” para o exercício de 2013, condicionada à verificação da validade 
das certidões negativas (FGTS, INSS, Tributos do GDF e Fazenda Pública Federal).

Em 27 de dezembro de 2012
MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO

Presidente

INFORMAÇÃO Nº: 376/2012 - DGA (AA); PROCESSO Nº: 28.114/2012; ASSUNTO: 
Inexigibilidade de licitação – renovação da assinatura do periódico - “Revista JML de Li-
citações e Contratos” – exercício de 2013.
AUTORIZO, no uso das competências a mim atribuídas pelo art. 68, inciso IV, da LO/TCDF 
c/c o art. 84, inciso XXIII, do RI/TCDF e 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 de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), em favor da Mendes e Lopes Pesquisa, Trei-
namento e Eventos Ltda., para atender despesa com a renovação do periódico “Revista JML de 
Licitações e Contratos” para o exercício de 2013, condicionada à verificação da validade das 
certidões negativas (FGTS, INSS, Tributos do GDF e Fazenda Pública Federal).

Em 27 de dezembro de 2012
MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO

Presidente

INFORMAÇÃO Nº: 377/2012 - DGA (AA); PROCESSO Nº: 28.017/2012; ASSUNTO: Inexigibi-
lidade de licitação – renovação da assinatura do periódico - “Revista Jurídica” – exercício de 2013.
AUTORIZO, no uso das competências a mim atribuídas pelo art. 68, inciso IV, da LO/TCDF c/c 
o art. 84, inciso XXIII, do RI/TCDF e 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 de R$ 1.584,00 (um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), em favor do IOB Informa-
ções Objetivas Publicações Jurídicas Ltda., para atender despesa com a renovação do periódico 
“Revista Jurídica” para o exercício de 2013, condicionada à verificação da validade das certidões 
negativas (FGTS, INSS, Tributos do GDF e Fazenda Pública Federal).

Em 27 de dezembro de 2012
MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO

Presidente

INFORMAÇÃO Nº: 378/2012 - DGA (AA); PROCESSO Nº: 28.084/2012; ASSUNTO: 
Inexigibilidade de licitação – renovação da assinatura do periódico - “Revista do Serviço 
Público” – exercício de 2013.
AUTORIZO, no uso das competências a mim atribuídas pelo art. 68, inciso IV, da LO/TCDF c/c 
o art. 84, inciso XXIII, do RI/TCDF e 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 de R$ 32,00 (trinta e dois reais), em favor da ENAP – Escola Nacional de Administração 
Pública, para atender despesa com a renovação do periódico “Revista do Serviço Público” para 
o exercício de 2013, condicionada à verificação da validade das certidões negativas (FGTS, 
INSS, Tributos do GDF e Fazenda Pública Federal).

Em 27 de dezembro de 2012
MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO

Presidente
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