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de origem para que esta providencie servidores plantonistas para o acompanhamento do 
socioeducando.
§ 2º - Em casos excepcionais em que o deslocamento dos servidores da Unidade solicitante 
comprometa significativamente as atividades desta, em caráter de apoio, por determinação 
da Gerência do G.A.O e de comum acordo com a Direção da Unidade, os agentes da escolta 
poderão realizar o acompanhamento previsto no parágrafo anterior, até que haja a troca do 
plantão da referida Unidade. 
Art. 30. A Equipe Interna, deverá aguardar a liberação da Equipe Externa para iniciar o 
deslocamento do socioeducando para a viatura.
Parágrafo Único: Cabe à Equipe Externa avaliar o local antes de liberar o procedimento de 
retorno do adolescente à viatura.
Art. 31. Equipe Externa deverá efetuar a abertura das portas da viatura, com o objetivo de 
garantir o acesso rápido e com segurança de todos os envolvidos no procedimento.

CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS DE RETORNO DA UNIDADE

Art. 32. A equipe do G. A. O. deverá informar com antecedência, via rádio, a portaria da 
Unidade sobre o retorno do socioeducando, para que a mesma tome as providências cabíveis.
Art. 33 No retorno à Unidade acauteladora, o G.A.O deverá se encaminhar à Coordenação 
e custodiar o adolescente ao Chefe de Plantão, que ficará responsável em encaminhá-lo ao 
módulo de origem.
Art. 34. A equipe deverá protocolar no respectivo Livro de Protocolo, colhendo assinatura 
e matrícula do servidor da Coordenação da Unidade, todos os documentos relacionados à 
escolta.
Parágrafo Único: A equipe do G.A.O deverá devolver à equipe administrativa do G.A.O o 
Termo de Custódia e Condução do Adolescente, devidamente preenchido e assinado con-
juntamente por um dos servidores da Coordenação da Unidade, pelo adolescente conduzido, 
e um dos servidores da escolta.
Art. 35. A equipe do G.A.O, após a entrega do adolescente, deverá entrar em contato 
com a CIADE - Central Integrada de Atendimento e Despacho, para comunicar o término 
do deslocamento. 
Art. 36. Após a finalização do procedimento de escolta, a equipe do G. A. O deverá retornar 
com maior brevidade possível à sede.

CAPÍTULO VIII
DOS DEVERES

Art. 37. É vedado ao servidor do G.A.O a divulgação de informação relacionada aos adoles-
centes vinculados as medidas socioeducativas, bem como qualquer procedimento relacionado 
à escolta, nos moldes do artigo 5°, da portaria n° 19 do DODF de 22 de outubro de 2012.
Art. 38. É vedado o uso de aparelhos celulares ou similares durante os deslocamentos ex-
ternos, salvo para o uso em serviço.
Art. 39. A comunicação entre os servidores do G.A.O ou entre estes e os adolescentes 
conduzidos, fica restrita ao procedimento de escolta, devendo o servidor agir conforme a 
postura exigida para a função.
Art. 40. Respeitar os demais servidores e os superiores hierárquicos.
Art. 41. As viaturas do G.A.O são de uso exclusivo em serviço.
Art. 42. À equipe não está autorizada se ausentar do plantão para tratar de assuntos pessoais 
sem autorização prévia da chefia imediata.
Art. 43. A equipe deverá seguir as orientações da chefia imediata, bem como as orientações 
recebidas no curso de formação dos servidores do G. A. O.
Art. 44. Nas hipóteses de situações de procedimentos que não estejam previstos nessa Por-
taria, deverão ser comunicados imediatamente à chefia imediata, cabendo a esta analisar o 
caso concreto e orientar os servidores sobre as providências a serem tomadas.
Art. 45. Durante os deslocamentos, não será tolerado nenhuma violação aos direitos do so-
cioeducando em cumprimento de medida socioeducativa, por parte do servidor, nos moldes 
do art. 5º, do Estatuto da Criança e Adolescente, sob pena de responsabilidade.
Art. 46. Durante a escolta, não será permitido aos servidores do G.A.O, alimentar-se, beber 
ou fumar, no mesmo ambiente do adolescente. 
Parágrafo Único: Os servidores em escolta, poderão realizar os procedimentos elencados 
no caput, em horários de intervalo, ou na ausência deste, em ambiente afastado, discreto e 
compatível com o exercício da função.
Art. 47. É vedado aos servidores do G.A.O opor resistência e/ou recusar-se a realizar as 
escoltas designadas pela gerência, salvo os casos que não configurarem como competência 
do G.A.O nos moldes da presente Portaria ou que seja contrário à dispositivo de lei.
Parágrafo Único: O servidor que estiver respondendo a procedimento administrativo em que 
seja parte, exceto na qualidade de testemunha, e que envolva o adolescente a ser escoltado, 
ou que ainda possua histórico de desentendimento notório com o adolescente em questão, 
fica impedido de atuar no respectivo deslocamento.
Art. 48. É vedado aos servidores o uso de qualquer instrumento letal ou que cause lesão 
corporal, tais como arma de fogo, canivete, gás de pimenta, etc, ou mesmo portá-los durante 

o exercício da função, em cumprimento ao art. 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
§1º A vedação de que trata o caput independe do servidor possuir o porte legal, sendo que a 
proibição se estende, inclusive, à guarda de tais instrumentos na sede do G.A.O.
§2º A vedação de que trata este artigo não se estende ao uso de equipamentos de segurança 
antitumulto, desde que utilizados estritamente em cumprimento de dever legal como forma 
de contenção e imobilização.
§3º Para efeitos do parágrafo anterior, são considerados equipamentos de segurança e an-
titumulto: algema e tonfa.
Art. 49. Os servidores do G.A.O deverão zelar pelos equipamentos e materiais que lhe 
forem cedidos para o exercício de suas atribuições, podendo serem responsabilizados em 
caso de negligência.
Art. 50. A equipe do G.A.O deverá cumprir ainda o disposto no regime jurídico dos servi-
dores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, 
instituído pela Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 51. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Estado da Criança.
Art. 52. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 53. Revogam-se as disposições em contrário.

REJANE PITANGA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA N° 136, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013.
Aprova os percentuais de aplicação do saldo financeiro positivo do Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Distrito Federal – FDCA/DF, a ser transferido para o exercício do 
ano de 2014, a crédito do mesmo Fundo, conforme determina o art. 73 da Lei n° 4.320, de 1964.
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, 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 de-
liberação da 22ª Reunião Plenária Extraordinária, de 9 de dezembro de 2013, RESOLVE:
Art. 1º Referendar a decisão do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – FDCA/DF, que definiu os percentuais de aplicação do saldo financeiro 
positivo apurado no balanço da conta corrente 044149-8, agência 100, banco 070 – BRB, a 
ser transferido para o exercício do ano de 2014, a crédito do Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Distrito Federal – FDCA/DF.

PROGRAMA NATUREZA DA DESPESA Proposta (%) 2014

Assistência aos Adoles-
centes em Risco Pessoal e 

Social

335043 (Subvenção social) 53%

445042 (Auxílio investimento) 40%

Realização de Eventos 339039 (Contratação de terceiros) 2%

Realização de Estudos e 
Pesquisas

335043 (firmar convênios) 1%

339039 (contratação de terceiros) 4%

Art. 2º Esta Resolução Ordinária entra em vigor na data de sua publicação.
REJANE PITANGA

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

CONSELHO SUPERIOR

DECISÃO Nº 24/2013.
Decisão nº 24/2013. Processo Administrativo nº 0020-004076/2013. Interessado: Procuradoria-
-Geral do Distrito Federal. Assunto: Processo Administrativo Disciplinar. Relator: Bruno Paiva 
da Fonseca. O CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO 
FEDERAL, na 25ª Sessão Disciplinar, realizada no dia 29 de novembro de 2013, na Sala de 
Reuniões do Gabinete, sob a presidência da Procuradora-Geral do Distrito Federal, decidiu, 
nos termos da respectiva ata: I – à unanimidade, conhecer do relatório final da comissão 
processante do Processo Administrativo Disciplinar nº 0020-004076/20132, constituída por 
meio da Portaria nº 150, de 2 de agosto de 2013, publicada no DODF nº 161, de 7 de agosto 
de 2013, bem como da representação formulada pela Procuradora-Corregedora Beatriz Kicis 
Torrents de Sordi; II – à unanimidade, rejeitar a preliminar de inobservância do princípio 
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