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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

ORDEM DE SERVIÇO N° 22, DE 1º DE ABRIL DE 2013.
O SECREtÁRIO ADJUNtO, DA SECREtARIA DE EStADO DE JUStIÇA, DIREItOS 
HUMANOS E CIDADANIA DO DIStRItO FEDERAL, no uso das atribuições da delegação 
de competência que trata o artigo 1º, da Portaria n° 5, de 24 de março de 2011, c/c o artigo 192, 
do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 28.212, de 16 de agosto de 2007, RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 05 de abril de 2013, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da Comissão de Sindicância, destinada a apurar os fatos constantes no processo 
administrativo n° 400.000.052/2013, designada pela Ordem de Serviço nº 05, de 1º de fevereiro 
de 2013, publicada no DODF nº 27, de 04 de fevereiro de 2013, a fim de concluir a apuração 
dos fatos relacionados no processo supramencionado.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JEFFERSON RIBEIRO

ORDEM DE SERVIÇO N° 23, DE 1º DE ABRIL DE 2013.
O SECREtÁRIO ADJUNtO, DA SECREtARIA DE EStADO DE JUStIÇA, DIREItOS 
HUMANOS E CIDADANIA DO DIStRItO FEDERAL, no uso das atribuições da delegação 
de competência que trata o artigo 1º, da Portaria n° 5, de 24 de março de 2011, c/c o artigo 192, 
do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 28.212, de 16 de agosto de 2007, RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 05 de abril de 2013, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da Comissão de Sindicância, destinada a apurar os fatos constantes no processo 
administrativo n° 400.000.060/2013, designada pela Ordem de Serviço nº 07, de 1º de fevereiro 
de 2013, publicada no DODF nº 27, de 04 de fevereiro de 2013, a fim de concluir a apuração 
dos fatos relacionados no processo supramencionado.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JEFFERSON RIBEIRO

ORDEM DE SERVIÇO N° 24, DE 1º DE ABRIL DE 2013.
O SECREtÁRIO ADJUNtO DA SECREtARIA DE EStADO DE JUStIÇA, DIREItOS 
HUMANOS E CIDADANIA DO DIStRItO FEDERAL, no uso das atribuições da delegação 
de competência que trata o artigo 1º, da Portaria n° 5, de 24 de março de 2011, c/c o artigo 192, 
do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 28.212, de 16 de agosto de 2007, RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 05 de abril de 2013, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da Comissão de Sindicância, destinada a apurar os fatos constantes no processo 
administrativo n° 400.000.061/2013, designada pela Ordem de Serviço nº 08, de 1º de fevereiro 
de 2013, publicada no DODF nº 27, de 04 de fevereiro de 2013, a fim de concluir a apuração 
dos fatos relacionados no processo supramencionado.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JEFFERSON RIBEIRO

ORDEM DE SERVIÇO N° 25, DE 1º DE ABRIL DE 2013
O SECREtÁRIO ADJUNtO, DA SECREtARIA DE EStADO DE JUStIÇA, DIREItOS 
HUMANOS E CIDADANIA DO DIStRItO FEDERAL, no uso das atribuições da delegação 
de competência que trata o artigo 1º, da Portaria n° 5, de 24 de março de 2011, c/c o artigo 192, 
do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 28.212, de 16 de agosto de 2007, RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a contar de 09 de abril de 2013, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, destinada a apurar os fatos 
constantes no processo administrativo n° 400.000.265/2012, designada pela Ordem de Serviço 
nº 29, de 11 de junho de 2012, publicada no DODF nº 113 de 13 de junho de 2012, a fim de 
concluir a apuração dos fatos relacionados no processo supramencionado.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JEFFERSON RIBEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

REtIFICAÇÃO
Na Portaria nº 59, de 1º de março de 2013, publicada no DODF nº 59, sexta-feira, 22 de 
março de 2013, página 31, ONDE SE LÊ: “... no período de 04/03/2013 a 03/04/2013...”, 
LEIA-SE: “... no período de 04/03/2013 a 02/04/2013...”.

CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 121, DE 22 DE MARÇO DE 2013.
Dispõe sobre o veto ao artigo 3° do projeto de Lei nº 1.185/2012 da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal que permite o porte de armas aos Atendentes de Reintegração Social e Agentes 
Sociais do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal.
O VICE PRESIDENtE DO CONSELHO DOS DIREItOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
tE DO DIStRItO FEDERAL, 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, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais e, ainda; CONSIDERANDO que compete ao Conselho 
de Direitos da Criança e Adolescente - CDCA-DF, promover, defender e controlar a efetivação 
dos direitos, em sua integralidade, em favor de adolescentes em conflito com a lei, em respeito 

ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente; CONSIDERANDO que o referido 
Projeto de Lei fere a Constituição Federal de 1988 por apresentar “vício de iniciativa” pois cabe 
privativamente à União “autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico” e, 
ainda, legislar sobre direito penal e normas gerais desse tipo de armamento. CONSIDERANDO 
que os agentes socioeducativos não atuam substituindo os órgãos de segurança (polícia civil ou 
militar) pois não possuem poder de polícia ou atribuição legal para tal prática. CONSIDERANDO 
que as categorias funcionais que podem ter porte de arma estão expressamente definidas pelo 
Estatuto do Desarmamento Federal 10.826/2006 – não sendo juridicamente aceitável que leis 
distritais ampliem as hipóteses previstas na referida norma.
CONSIDERANDO que o SINASE tem como objetivo primordial o foco na socioeducação em 
caráter pedagógico de meninos e meninas envolvidos com a prática de infrações e que, todo 
e qualquer processo pedagógico é incompatível com a repressão, a intimidação, o medo ou a 
ameaça. CONSIDERANDO que o conselho da Criança e Adolescente-CDCA/DF entende que 
o porte de armas para servidores efetivos do Sistema Socieducativo vai na contramão dos prin-
cípios da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo de Direitos Humanos, bem como 
representa um retrocesso na Doutrina da Proteção Integral dos Direitos da Criança e Adolescente 
no Distrito Federal. RESOLVE:
Art. 1° Recomendar à Câmara Legislativa do Distrito Federal manter o veto do Go-
vernador do Distrito Federal ao artigo 3° do Projeto de Lei n° 1.185/2012, diante da 
inconstitucionalidade formal e incompatibilidade com as normas garantidoras dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes. 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLEMILSON GRACIANO

REtIFICAÇÃO
Na Resolução de Registro nº 444, de 06 de março de 2013, publicada no DODF nº 52, de 13 de março 
de 2013, página 16, o ato que concede o registro provisório à entidade Instituto prender de Quali-
ficação - IAQ e inscreve seu programa de proteção no Regime de Apoio Socioeducativo em Meio 
Aberto. ONDE SE LÊ: ”... Instituto Aprender de Qualificação -IAQ- processo 417.001.279/2012...”, 
LEIA-SE: “... Instituto Aprender de Qualificação -IAQ- processo 417. 001.428/2012...”. 

Na Resolução de Registro nº 448, de 22 de março de 2013, publicada no DODF nº 62, de 26 de 
março de 2013, página 31, o ato que concede o registro à entidade Obras de Assistência e de Servi-
ço Social da Arquidiocese de Brasília- OASSAB e inscreve seu programa de proteção no Regime 
de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto. ONDE SE LÊ: “... processo 417.001.941/2012...”, 
LEIA-SE: ”... processo 400.001.941/2010...”.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO Nº 166/2013 – DGA(AP). (*)
Processo nº 298/2011; Interessado: tRIBUNAL DE CONtAS – GO; Assunto: Reconhe-
cimento de dívida por exercícios anteriores. No uso da competência delegada no inciso 
V do art. 1º da Portaria nº 120, de 20 de fevereiro de 2013, RECONHEÇO a dívida por 
exercícios anteriores, no montante de R$ 29.157,57 (vinte e nove mil, cento e cinquenta 
e sete reais e cinquenta e sete centavos), conforme fls. 119/120, ao tribunal de Contas 
do Estado de Goiás. O pagamento fica condicionando à existência de recursos na dotação 
orçamentária própria, bem como de cotas e disponibilidade financeira.

Brasília/DF, 26 de março de 2013.
WAGNER DE OLIVEIRA RABELO

Diretor-Geral de Administração
Substituto

_______________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no 
DODF nº 64, de 28/03/2013, página 46.

DESPACHO Nº 167/2013-DGA(AP). (*)
Processo nº 19.563/2009; Interessado: tCDF; Assunto: Reconhecimento de Dívida. Manifes-
tando-me de acordo com a Informação nº 297/2013 – DRH (fl. 268), e no uso da com-
petência delegada no inciso V do art. 1º da Portaria nº 120, de 20 de fevereiro de 2013, 
RECONHEÇO a dívida por exercícios anteriores no valor de R$ 45.868,90 (quarenta e 
cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), aos servidores inativos do 
tribunal, conforme demonstrativo de fl. 266. A despesa será executada à conta dos recursos 
orçamentários e financeiros alocados para a seguridade social no Instituto de Previdência 
dos Servidores do Distrito Federal, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual para 
o exercício presente, respeitadas as respectivas disponibilidades. 

Brasília/DF, 26 de março de 2013.
WAGNER DE OLIVEIRA RABELO

Diretor-Geral de Administração
Substituto

________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no 
DODF nº 64, de 28/03/2013, página 46.
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