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canetas, 14 imãs de geladeira, AUTO DE APREENSAO Nº D037817-APR de 23/07/2013, 02 
pacotes com 12 unidades de água mineral 500 ml, 01 pacote de coa cola com 12 unidades, 01 
pacote de SCHINCARIOL com 18 unidades, 20 latinhas de refrigerante 350 ml, 12 latinhas de 
SKOL, AUTO DE APREENSAO Nº D037805-APR de 23/07/2013, 07 bolas de cores diversas, 
03 pacotes de sacos de lixo com 30 unidades cada, 59 panos de chão, 12 panos de chão, 12 paco-
tes de sacos de lixo com 30 unidades, AUTO DE APREENSAO Nº D037819-APR de 23/07/2013, 
03 pacotes de água mineral 500 ml, 02 pacotes de água mineral 500 ml, AUTO DE APREENSAO 
Nº D014569-APR de 23/07/2013, 10 placas de madeirite, AUTO DE APREENSAO Nº D014651-
-APR de 23/07/2013, 02 Iphones, 01 carrinho roxo, 01 mesa branca, 07 banquinhos de plastico 
pretos, 01 churrasqueira, 01 armação  de banca, 01 lona azul, AUTO DE APREESAO Nº D009149-
-APR de 23/07/2013, 07 cadeiras em aço, 03 mesas de plástico, 01 extensão, 01 carrinho de aço, 
17 garrafas de bebidas abertas, 28 refrigerantes em alta, 01 isopor, 01 guarda sol, AUTO DE 
APREENSAO Nº D039098-APR de 24/07/2013, 01 faixa de propaganda, AUTO DE APREESAO 
Nº D026334-APR de 24/07/2013, 01 faixa de propaganda samba com feijoada neste domingo, 
AUTO DE APREENSAO Nº D018345-APR de 24/07/2013, 26 vestuários, AUTO DE APREESAO 
Nº D026242-APR de 24/07/2013, 02 carrinhos mão, 49 sacos de cimento, 04 sacos de cimento, 
300 canaletas, 08 tabuas 3 cm x 30 cm, 2475 tijolos 08 furos,  AUTO DE APREESAO Nº D039099-
-APR de 25/07/2013, 01 faixa apartamento 02 quartos, AUTO DE APREESAO Nº D026335-APR 
de 25/07/2013, 01 faixa de propaganda moveis planejados, AUTO DE APREESAO Nº D014652-
-APR de 26/07/2013, 23 carregadores de celular, 01 carrinho de mão, AUTO DE APREESAO Nº 
D014754-APR de 28/07/2013, 20 telhas de amianto 0,5 x 2,44, 18 folhas de madeirite, AUTO DE 
APREENSAO Nº D020231-APR de 29/07/2013, AUTO DE APREENSAO Nº D014506-APR de 
29/07/2013, 01 bateria de cor vermelha, 01 mesa de cor laranja, 01 carrinho de mercado, 01 guar-
da sol amarelo, 01 banco de madeira, 01 maquina de plastificar, AUTO DE APREENSAO Nº 
D020230-APR de 29/07/2013, 185 bolsas femininas, AUTO DE APREENSAO Nº D020228-APR 
de 29/07/2013, 04 cofres, 15 banquetas, AUTO DE APREENSAO Nº D016210-APR de 29/07/2013, 
41 capas para celular, 14 carregadores, 54 capas para celular, 11 carregadores, 07 fones de ouvido, 
01 maquina de cartão, AUTO DE APREENSAO Nº D016208-APR de 29/07/2013, 01 carrinho 
de pedreiro, AUTO DE APREENSAO Nº D017678-APR de 29/07/2013, 11 jaquetas diversas, 
AUTO DE APREENSAO Nº D026336-APR de 29/07/2013, 02 faixas de propaganda milli fire,  
AUTO DE APREESAO Nº D020232-APR de 29/07/2013,  01 carrinho de mão,  AUTO DE 
APREENSAO Nº D020233-APR de 29/07/2013, 138  controles de TV, 92 capas de celular, 55 
carregadores de celular, 34 baterias de celular,    01 modem da vivo, 13 baterias de relógios, 21 
fones de ouvido, 08 cabos USB, 08 pares de pilha, AUTO DE APREENSAO Nº D020234-APR 
de 29/07/2013, 09 bermudas, 35 blusas, 16 calcinhas, 02 pares de meia, 03 cuecas, 22 camisas, 10 
adesivos para unha, AUTO DE APREENSAO Nº D018216-APR de 29/07/2013, 11  pacotes de 
sacos de lixo, 17 pacotes de sacos de lixo, 100 panos de chão, AUTO DE APREENSAO Nº 
D018218-APR de 29/07/2013, 150 panos de chão, AUTO DE APREESAO Nº D018219-APR de 
29/07/2013, 07 panos de prato, 20 pacotes de sacos de lixo, 04 pedras de amolar, 04 furadores de 
coco, AUTO DE APREENSAO Nº D018220-APR  de 29/07/2013, 22 flanelas,  10 panos de 
prato,  03 pacotes de sacos de lixo, 25 panos de chão, AUTO DE APREENSAO Nº D020285-APR 
de 31/07/2013, 23 metros cúbicos de areia lavada,  1000 tijolos de Anápolis,AUTO DE APREEN-
SAO Nº D025532-APR de 31/07/2013, 05 raquetes, 04 passarinhos de plastico, 05 pacotes de 
sacos de lixo, 01  carrinho de feira, 02 protetores de  para brisa, 01 galão 3  L de limpa pedra, 01 
galão 3 L de limpa cerâmica, 01 casinha de passarinho de cerâmica, AUTO DE APREENSAO Nº 
D009391-APR de 31/07/2013, 01 faixa de propaganda milli fire.

JOZÉLIA PRAÇA DE MEDEIROS

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 128, DE 22 DE AGOSTO DE 2013. (*)
Altera a Resolução Ordinária nº 119, que dispõe sobre a composição das Comissões Temáticas 
do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, suas 
representações em demais espaços de atuação e o calendário de reuniões ordinárias das Comissões 
Temáticas, da Diretoria Executiva e do Plenário para o ano de 2013.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
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, por deliberação da 234ª Reunião Plenária Ordinária realizada 
no dia 22 de agosto de 2013, RESOLVE:
Art. 1º A Resolução Ordinária nº 119, de 21 de março de 2013, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
Art. 1º..........
III –.......... 
b) Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF – SINDSASC.
V -..........
b) Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF – SINDSASC.
VI -..........
c) Centro Brasileiro de Promoção e Integração - INTEGRAR.
Art. 3º As reuniões ordinárias das Comissões Temáticas do CDCA/DF ocorrerão na primeira 
semana de cada mês.

Art. 4º A reunião ordinária da Diretoria Executiva, composta pelo presidente, vice -presidente e 
coordenadores das comissões temáticas do CDCA/DF, ocorrerá na segunda semana de cada mês.
Art. 2º Esta Resolução Ordinária entra em vigor na data de sua publicação.

REJANE PITANGA
Presidente CDCA/DF

_____________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreção no original, publicada no DODF nº 
179, de 28/08/2013, página 21.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 273, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.
Dispõe, no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal, sobre a concessão de diárias e 
passagens previstas nos arts. 101, inciso I, 104 e 105, da Lei Complementar nº 840, de 23 de 
dezembro de 2011, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da compe-
tência que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, 
combinado com o inciso XXVI do art. 84 do Regimento Interno, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 37/88, e
Considerando a necessidade de rever, consolidar e atualizar as normas que tratam da concessão 
de diárias e da aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais para Conselheiros, Au-
ditores, membros do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores, no interesse do serviço, 
no âmbito deste Tribunal, às disposições da Lei Complementar nº 840/11, RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Os Conselheiros, Auditores, membros do Ministério Público junto ao Tribunal e servi-
dores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF, que se afastarem do Tribunal, 
em objeto de serviço eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou para 
o exterior, farão jus a passagens e diárias, destinadas a indenizar as parcelas de despesas com 
pousada, alimentação e locomoção urbana, nos percentuais, respectivamente, de 50% (cinquenta 
por cento), 30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento), na forma prevista nesta Portaria e 
em seus Anexos I e II.
Parágrafo único. A indenização das parcelas que compõem as diárias estabelecidas no caput 
deverá ser paga deduzindo-se as eventuais despesas subsidiadas, no todo ou em parte, até o 
limite dos valores fixados nos Anexos I e II.

CAPÍTULO II
DAS DIÁRIAS

Art. 2º As diárias nacionais serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, sendo 
devidas pela metade:
I – quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede;
II – no dia do retorno à sede.
Art. 3º As diárias internacionais serão concedidas integralmente do dia da partida do território 
nacional até o dia do retorno, inclusive, conforme valores constantes da Tabela do Anexo II.
§ 1º Quando o afastamento exigir pernoite em território nacional, fora da sede, será concedida 
diária nacional integral nos termos do Anexo I.
§ 2º Quando o retorno à sede se der no dia seguinte ao da chegada ao território nacional, será 
concedida diária nacional integral nos termos do Anexo I.
Art. 4º O Auditor, Procurador ou servidor do Quadro de Pessoal deste Tribunal que se deslocar 
da sede do serviço para outro ponto do território nacional ou para o exterior na condição de 
acompanhante de autoridade de hierarquia superior, fará jus a diárias no mesmo valor daquela 
percebida pela autoridade.
Parágrafo único. O servidor que se afastar em equipe de trabalho fará jus à diária de maior valor 
a ser paga a qualquer um de seus membros, quando em reuniões técnicas, encontros de trabalho, 
cursos e assemelhados, nos deslocamentos em grupos específicos por evento ou serviço.
Art. 5º Será concedido ao beneficiário adicional correspondente a até 80% (oitenta por cento) 
do valor básico da diária dos cargos efetivos dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços 
Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, destinado a cobrir despesas de deslocamento 
do local de embarque e do desembarque até o local de trabalho ou hospedagem e vice-versa.
§ 1º Quando o deslocamento compreender mais de uma cidade de destino, o adicional de que 
trata este artigo será concedido mais de uma vez.
§ 2º O adicional previsto no caput deste artigo possui caráter indenizatório e é devido em rela-
ção ao percurso para o qual não seja oferecido transporte em veículo oficial ou outro meio de 
locomoção sem ônus para o beneficiário.
Art. 6º Os pedidos de concessão de diárias deverão ser encaminhados pelo interessado ou pela 
chefia respectiva à Secretaria-Geral de Administração com antecedência mínima de dez dias e 
os valores calculados pelo executor do contrato de passagens aéreas.
§ 1º Somente será relevada a não observância do prazo estabelecido no caput deste artigo em se 
tratando de situação excepcional, justificada a impossibilidade do seu cumprimento.
§ 2º A reserva da hospedagem é de responsabilidade do beneficiário da viagem.
§ 3º Somente serão concedidas diárias aos beneficiários que estejam no efetivo exercício dos 
respectivos cargos e funções.
Art. 7º São elementos essenciais do ato de concessão de diárias:
I – nome, matrícula, CPF e dados bancários do beneficiário;
II – cargo ou função comissionada;
III – indicação da entidade e do local do evento;
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