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horas, da qual eu, Valdeni Leite da Silva, lavrei a presente a ata lida e achada conforme, a 
secretariei e a subscrevo. Julio César Ribeiro, Presidente do CONFAE; Valdeni Leite da Silva, 
Secretário Executivo do CONFAE; Paula Cristina de Oliveira Virgolino, Representante da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento; Tânia Teixeira Reis, Representante da 
Secretaria de Estado de Educação; José Antônio Soares Silva, Representante da Associação 
das Federações Desportivas do Distrito Federal - Vice-Presidente eleito do CONFAE; Ulisses 
Araújo, Representante do Esporte das pessoas com Deficiência no Distrito Federal; Emanuella 
Marques, Representante do Esporte Universitário do Distrito Federal; Carla Ribeiro Testa, 
Representante dos Atletas do Distrito Federal.

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE DE ADmINISTRAÇÃO GERAL

INSTRUÇÃO Nº 19, DE 12 mARÇO DE 2014.
A SUPERINTENDENTE DA UNIDADE DE ADmINISTRAÇÃO GERAL, DA FUNDAÇÃO 
DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, consubs-
tanciadas no Artigo 16, do Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007, o qual aprovou o Estatuto 
Social da FAPDF, com fundamento nos artigos 18, II, VII e IX, do Regimento Interno, e em cum-
primento ao disposto no Art. 22 da Lei Orgânica do DF e Lei nº 3.184, de 29/08/2003, RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer o Plano de Publicidade e Propaganda da Fundação de Apoio à Pesquisa 
-FAPDF, para o ano de 2014, tendo como objetivo divulgar e promover a Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Distrito Federal e suas ações; incentivar, divulgar e promover a ciência e tecnologia 
e inovação no Distrito Federal.
Art. 2º Descrição: a) publicação de matérias institucionais no Diário Oficial do 
Distrito Federal, no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais). b) criação e 
produção de revistas e impressos, jornais impressos, peças publicitárias, como spot, 
painel, anúncio, banners, faixa, folder, cartas, folhetos, pastas, brindes promocionais 
e outros serviços especializados em comunicação e divulgação a serem contratados, 
no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); c) Assessoria de 
Comunicação, no valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais); d) o total 
da previsão orçamentária para o ano de 2014 é de R$ 3.752.323,36 (Três milhões 
setecentos e sessenta mil reais).
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data da sua publicação.

ANA LÚCIA LEmOS ROSA

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO DO DIRETOR GERAL
Em 17 de março de 2014.

O Diretor Geral do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/DF, autarquia vin-
culada à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, do Distrito 
Federal, no uso das atribuições que lhe confere o art. 44 da lei 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, vem a público, divulgar o CADASTRO DISTRITAL DE RECLAmAÇÕES 
FUNDAmENTADAS referente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2013, resultado da 
consolidação das reclamações fundamentadas elaboradas pelo órgão público de defesa 
do consumidor, cujas informações estão disponibilizadas aos interessados no sítio ele-
trônico - http://www.procon.df.gov.br/ – e no endereço SCS Venâncio 2000 bl. B-60, 2º 
andar, sala 240 - Brasília - DF.

IZAIAS SOARES PEREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

PORTARIA CONJUNTA Nº 04, DE 13 DE mARÇO DE 2014.
Regulamenta a custódia de adolescente em conflito com a Lei internado em ambiente hospitalar 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo. 105, parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 
o DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, com base no artigo 6º, 
inciso I, do Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal, considerando a necessidade 

de integração de ações e apoio recíproco dos órgãos que compõem o Poder Executivo do Distrito 
Federal, objetivando a racionalização do emprego dos meios e a maior eficácia operacional e 
visando conferir efetividade aos procedimentos afetos à custódia de adolescentes em conflito 
com a Lei em ambiente hospitalar, sem gerar interrupção às atividades que competem à Polícia 
Civil do Distrito Federal, RESOLVEm:
Art. 1º A custódia de adolescentes em conflito com a Lei em unidades da rede hospitalar pública 
e privada do Distrito Federal será realizada pelo Grupo de Apoio Operacional da Secretaria da 
Criança do Distrito Federal, nos seguintes casos: 
 - quando o adolescente necessitar de internação na rede hospitalar, estando ele em situação 
flagrancial, impossibilitado de ser imediatamente apresentado à autoridade policial, tendo esta 
decidido pela apreensão, finalizado o Procedimento de Apuração de Ato Infracional e solicitado 
a internação provisoria;
 - quando o adolescente necessitar de internação na rede hospitalar, estando ele em situação 
flagrancial, mas não sendo o caso de apreensão, dependendo tão-somente de liberação median-
te entrega a seus pais ou responsáveis e estes não tiverem sido localizados pela Delegacia da 
Criança e do Adolescente;
 - quando se verificar que consta mandado de busca e apreensão a cumprir em desfavor de ado-
lescente internado na rede hospitalar; 
Art. 2º Ocorrendo uma das situações especificadas no artigo primeiro, a Delegacia da Criança 
e do Adolescente fará contato com o Grupo de Apoio Operacional da Secretaria da Criança do 
Distrito Federal - GAO e informará o fato, enviando, via fax ou e-mail, o respectivo ofício assi-
nado pela autoridade policial responsável, devendo os agentes sociais/atendentes de reintegração 
social assumir a custódia do adolescente em até 8 horas.
§ 1º: O ofício de comunicação remetido ao GAO deverá conter a qualificação do adolescente, 
sendo que, no caso de identificação ainda não efetivada, bastará sua descrição física; o nome e 
a matrícula da autoridade policial responsável; o número do procedimento correspondente e a 
unidade hospitalar em que o adolescente se encontra internado, contendo, inclusive, se possível, 
o número do quarto ou a ala respectiva.
§ 2º: Nos finais de semana e feriados, caso a apreensão do adolescente ocorra após as 
20 horas, o Grupo de Apoio Operacional assumirá a custódia, no máximo, até às 8 horas 
da manhã do dia subsequente.
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

REJANE PITANGA
Secretária de Estado da Criança e do Adolescente

JORGE LUIZ XAVIER
Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal

DESPACHOS DA SECRETÁRIA
Em 17 de março de 2014.

A SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 105, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, considerando o Termo de Rescisão Contratual por Iniciativa do Contratado, 
devidamente assinado, RESOLVE: RESCINDIR, o contrato Individual de Prestação de 
Serviços por Prazo Determinado celebrado como o Senhor Cássio Ribeiro Yoshimine, 
Pedagogo, a contar de 19 de fevereiro de 2014.

A SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 105, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, considerando o Termo de Rescisão Contratual por Iniciativa do Contratado, 
devidamente assinado, RESOLVE: RESCINDIR, o contrato Individual de Prestação de 
Serviços por Prazo Determinado celebrado como o Senhor Cleiton Delfino de Oliveira, 
Educador Social, a contar de 13 de fevereiro de 2014.

REJANE PITANGA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEm DE SERVIÇO Nº 64, DE 17 DE mARÇO DE 2014.
O SUBSECRETÁRIO DE ADmINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais e considerando o 
disposto no artigo 30 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, e na Portaria nº 253, 
de 10 de agosto de 2012, RESOLVE: 
Art. 1º TORNAR SEm EFEITO a Ordem de Serviço Nº 43, de 27 de fevereiro de 2014, publicada 
no DODF Nº 46, de 05 de março de 2014, página 30, que designa executores de contrato, por já 
ter sido publicada no DODF Nº 126, de 19 de junho de 2013, página 52.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES NETO
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