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O PLENÁRIO DO CONSELHO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe foi conferida no inciso X do Art. 9° do 
Regimento Interno da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, inciso XVIII do Art. 
21º do Regimento Interno do Conselho Superior da FAPDF, RESOLVE:
Art. 1º Autoriza à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF a proceder ao 
pagamento de pró-labore de consultores ad hoc, de todos os estados da Federação (exceto DF), 
mediante o seguinte condicionamento:
a) O valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por parecer emitido para consultores ad hoc, 
quando não houver deslocamento para o Distrito Federal;
b) O valor de R$ 100,00 (cem reais) por parecer emitido, além da emissão de passagens e paga-
mento de diárias para consultores ad hoc, quando houver deslocamento para o Distrito Federal.
Parágrafo único - Caberá à Superintendência Técnico-Científica a instrução dos processos a que 
se referem às alíneas “a” e “b” do Artigo 1º.
Art. 2º Caberá à Superintendência Técnico-Científica o credenciamento; a convocação; a definição de atribui-
ções, direitos e deveres dos consultores ad hoc e a definição dos aspectos a serem abordados nos pareceres. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se. Divulgue-se. 
Cumpra-se.

ALEXANDRE DONIKIAN GOUVEIA
Presidente do Conselho Superior da FAPDF

RESOLUÇÃO N° 06, DE 17 DE ABRIL DE 2014.
Altera o Calendário das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Superior da Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal para o ano de 2014 e dá outras providências.
O PLENÁRIO DO CONSELHO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe foi conferida no inciso X do Art. 9° do 
Regimento Interno da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, RESOLVE:
Art. 1° Alterar o Calendário das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Superior 
para o ano de 2014, anexo a esta Resolução e dela parte integrante. 
Parágrafo único. Esta resolução não impede a convocação de Reuniões Extraordinárias além 
das definidas pelo calendário anexo.
Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de sua 
aprovação. Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.

ALEXANDRE DONIKIAN GOUVEIA
Presidente do Conselho Superior da FAPDF

ANEXO
105ª Reunião Ordinária do Conselho Superior da FAPDF
31/01 - Envio de matérias às comissões
17/02 - Reunião das comissões para aprovação das relatorias
17/02 - Entrega de relatoria das comissões
13/03 - Convocação e envio de materiais
20/03 - Reunião do Conselho Superior

26ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior da FAPDF
21/03 - Convocação e envio de materiais
27/03 - Reunião do Conselho Superior

27ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior da FAPDF
09/04 - Convocação e envio de materiais
17/04 - Reunião do Conselho Superior

28ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior da FAPDF
07/05 - Convocação e envio de materiais
15/05 - Reunião do Conselho Superior

106ª Reunião Ordinária do Conselho Superior da FAPDF
12/05 - Envio de matérias às comissões
26/05 - Reunião das comissões para aprovação das relatorias
27/05 - Entrega de relatoria das comissões
28/05 - Convocação e envio de materiais
05/06 - Reunião do Conselho Superior

29ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior da FAPDF
02/07 - Convocação e envio de materiais
10/07 - Reunião do Conselho Superior

107ª Reunião Ordinária do Conselho Superior da FAPDF
14/07 - Envio de matérias às comissões
28/07 - Reunião das comissões para aprovação das relatorias
29/07 - Entrega de relatoria das comissões
30/07 - Convocação e envio de materiais
07/08 - Reunião do Conselho Superior

30ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior da FAPDF
10/09 - Convocação e envio de materiais
18/09 - Reunião do Conselho Superior

31ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior da FAPDF
08/10 - Convocação e envio de materiais
16/10 - Reunião do Conselho Superior

108ª Reunião Ordinária do Conselho Superior da FAPDF
20/10 - Envio de matérias às comissões
03/11 - Reunião das comissões para aprovação das relatorias
04/11 - Entrega de relatoria das comissões
05/11 - Convocação e envio de materiais
13/11 - Reunião do Conselho Superior

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

ORDEM DE SERVIÇO N° 18, DE 24 DE ABRIL DE 2014.
A SECREtÁRIA ADJUNtA DA SECREtARIA DE EStADO DE JUStIÇA, DIREItOS HU-
MANOS E CIDADANIA DO DIStRItO FEDERAL, no uso das atribuições da delegação de 
competência que trata o artigo 1º, da Portaria n° 65, de 13 de maio de 2013, publicada no DODF 
n° 97, de 14 de maio de 2013 c/c o artigo 114, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto 
nº 34.320, de 26 de abril de 2013 e, considerando a alteração de data do evento “GDF Junto de 
Você”, na Região Administrativa de Santa Maria, RESOLVE: 
Art. 1º tornar Sem Efeito a Ordem de Serviço nº 17, de 22 de abril de 2014, publicada, no 
DODF n° 80, de 23 de abril de 2014, página 28, que designou servidores para se apresentarem 
no evento “GDF Junto de Você”, nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2014, na Região Administrativa 
de Santa Maria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AMANDA GONÇALVES WANDERLEY

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA N° 143, DE 24 DE ABRIL DE 2014.
Aprova liberação de recursos para projetos a serem financiados pelo Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Distrito Federal – FDCA-DF.
O CONSELHO DOS DIREItOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENtE DO DIStRItO 
FEDERAL – CDCA-DF, regido pela Lei distrital 5.244, de 17 de dezembro de 2013, con-
siderando o disposto no artigo 6º, inciso VI, da Lei Complementar distrital 151, de 30 de 
dezembro de 1998, na Resolução Normativa 61, de 1º de agosto de 2012 do CDCA-DF e no 
Edital de Chamada Pública nº 1/2014, publicado no DODF 43, de 26 de fevereiro de 2014, 
no uso de suas atribuições, tendo em vista deliberação na 241ª Reunião Plenária Ordinária, 
de 24 de abril de 2014, RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a liberação de recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Distrito Federal – FDCA-DF, para financiamento dos seguintes projetos:
I – Assistência Social  Casa Azul – Processo 417-000422/2014 – Projeto: Jogo e União todos em 
ação – Valores: recursos do FDCA-DF para Subvenção Social R$ 78.347,00 (setenta e oito mil, 
trezentos e quarenta e sete reais); Contrapartida econômica: R$ 9.402,12 (nove mil, quatrocentos 
e dois reais e doze centavos); total: R$ 87.749,12 (oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e 
nove reais e doze centavos);
II – Associação Brasileira de Educação e Cultura -ABEC – Processo 417-000429/2014 – Projeto: 
Super Eca na Copa – Valores: recursos do FDCA-DF para Subvenção Social R$ 24.676,95 (vinte 
e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Contrapartida econô-
mica R$8.700,00 (oito mil e setecentos reais). total: R$ 33.777,64 (trinta e três mil, setecentos 
e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos);
III – Associação Cristã dos Moços – Processo 417-000410/2014 – Projeto: Campeão – Valores: 
recursos do FDCA-DF para Subvenção Social R$ 52.525,00 (cinqüenta e dois mil, quinhentos e 
vinte e cinco reais); Contrapartida econômica R$ 21.129,93 (vinte e um mil, cento e vinte nove 
reais e noventa e três centavos); total: R$ 73.654,93 (setenta e três mil, seiscentos e cinqüenta 
e quatro reais e noventa e três centavos).
IV – transforme- Ações Sociais Humanitárias – Processo 417-000430/2014 – Projeto: Jogo e 
União todos em ação – Valores: recursos do FDCA-DF para Subvenção Social R$ 79.408,14 
(setenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e catorze centavos); Contrapartida econômica: 
R$ 8.000,00 (oito mil reais); total: R$ 87.408,14 (oitenta e sete mil, quatrocentos e oito reais 
e catorze centavos);
V – Projeto Integral de Vida – Processo 417-000401/2014 – Projeto: Integração das Ações 
Esportivas “ Pró-vida” Copa do Mundo Fifa 2014 – Valores: recursos do FDCA-DF para Sub-
venção Social R$ 57.716,29 (trinta cinqüenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e vinte 
nove centavos); Contrapartida econômica: R$ 11.422,74 (onze mil, quatrocentos e vinte e dois 
reais e setenta e quatro centavos); total: R$ 69.139,03 (sessenta e nove mil, cento e trinta e nove 
reais e três centavos);
VI – Ação Social do Planalto – Processo 417-000412/2014 – Projeto: Copa da Alegria – Valores: 
recursos do FDCA-DF para Subvenção Social R$ 46.704,25 (quarenta e seis mil, setecentos e 
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quatro reais e vinte cinco centavos); Contrapartida econômica: R$ 21.000,00 (vinte e um mil 
reais); total: R$ 67.704,25 (sessenta e sete mil, setecentos  e quatro reais e vinte e cinco centavos);
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Presidente

FUNDO DOS DIREItOS DA CRIANÇA E ADOLESCENtE
CONSELHO DE ADMINIStRAÇÃO

AtA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, no Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte 
- SAAN- Quadra 01, Lote C. Às nove horas foi iniciada a reunião do Conselho de Admi-
nistração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA/DF, com o objeti-
vo de analisar os projetos apresentados pelas instituições concernentes do Edital de 
Chamada Pública 01/2014. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Clemilson 
Graciano , presidente do CDCA/DF, Jairo de Souza Junior, secretário da Secretaria Exe-
cutiva do CDCA/DF , Joseane Barbosa da Silva, representante da UBEE, Cleidson  Fi-
gueredo dos Santos, representante da Secretaria da Criança, Francisco Rodrigues Correa, 
representante da SINDBREF/DF, Emilson Ferreira Fonseca representante da  Secretaria 
de Planejamento, Eliane Oto de Quadros, Ivan Guedes e Michelle Sandes assessores do 
CDCA/DF e o Sr. Ariovaldo Nogueira Chefe da Unidade de Gestão do Fundo da Secre-
taria da Criança. A reunião iniciou-se com o Sr. Jairo fazendo uma síntese de como foram 
feitos os pareces técnicos ( Plano de trabalho, técnico Financeiro e Relatório de visita) 
pela assessoria do Fundo. Relatou ainda que foram recebidos 25 projetos pelas instituições. 
Após analisarem individualmente todos os 25 projetos apresentados, ficou acordado que 
seriam divididos em três categorias: habilitados, habilitados com ressalva e inabilitados. 
No caso dos projetos habilitados com ressalva, os mesmos foram aprovados, porém com 
pequenos ajustes a serem saneados pela instituição durante o prazo recursal. Já os inabi-
litados foram indeferidos por apresentarem vários falhas tanto no Plano de trabalho como 
na documentação apresentada. Estes também poderão ser saneados no período de recurso 
que será entre o dia 07 à 11 de abril. Projetos habilitados: 1)Lar Assistencial Maria de 
Nazaré - processo n° 0417-000417/2014– projeto: Na torcida certa – Subvenção Social: 
R$ 35.792,28 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos)- 
Contrapartida: R$ 3.579,00 (três mil. quinhentos e setenta nove reais);  2)Casa do Cami-
nho- processo n° 0417-000402/2014 - projeto: Musiarte Copa 2014- Subvenção social: 
R$80.000,00 (oitenta mil reais)- Contrapartida: R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 3)União 
Brasileira de Educação e Ensino UEE- processo n° 0417-000426/2014- projeto: Campanha 
Socieducativa e de Proteção da Criança e do Adolescente na Copa do Mundo – Subvenção 
social: R$78.908,00 (setenta e oito mil, novecentos e oito reais )- Contrapartida: R$ 
7.966,20 (sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) . Projetos habili-
tados com ressalva: 4)Assistência Social Casa Azul- processo n° 0417-000417/2014 - 
projeto: Jogo e União todos em ação - Subvenção social: R$78.347,00 (setenta e oito mil, 
trezentos e quarenta e sete reais)- Contrapartida: R$ 9.402,12 (nove mil, quatrocentos e 
dois reais e doze centavos) - motivo da ressalva: adequação dos orçamentos; 5)Associação 
Brasileira de Educação e Cultura ABEC- processo n°041-000429/2014- projeto: Super 
Eca na Copa 2014- Subvenção Social: R$24.676,95 (vinte e quatro mil, seiscentos e se-
tenta e seis reais e noventa e cinco centavos)- Contrapartida: 8.700,69 (oito mil , setecen-
tos reais e sessenta e nove centavos) - motivo da ressalva: adequação dos orçamentos. 6)
Instituto Transforme - Ações Sociais e Comunitárias- processo n° 0417-000430/2014-pro-
jeto: Lugar Seguro - Subvenção Social: R$ 79.408,14( setenta e nove mil, quatrocentos e 
oito reais e catorze centavos.)- Contrapartida: R$ 8.000,00 (oito mil reais) - motivo da 
ressalva: adequação de orçamentos; 7)Associação Cristã dos Moços de Brasília- processo 
n° 0417-000410/2014 - projeto: Campeão- Subvenção social: R$52.525,00 (cinqüenta e 
dois mil, quinhentos e vinte reais)- Contrapartida R$ : 21.129,93 (vinte e um mil, cento 
e vinte e nove reais e noventa e três centavos)- motivo da ressalva: adequação dos orça-
mentos. Projetos inabilitados: 8)Sociedade do Amor em ação- Escolhinha Beija Flor- pro-
cesso n°  0417-000418/2014 -projeto: Colônia de férias- Subvenção social: R$ 79.711,97 
(setenta e nove mil, setecentos e onze reais e noventa e sete centavos.)- Contrapartida: 
R$  27.900,00 ( vinte e sete mil e novecentos reais)- motivo da inabilitação: orçamentos 
inadequados e inacessibilidade prejudicada no local que será executado o projeto, 9)
Aconchego- Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária- processo n° 0417-
000437/2014 - projeto: Preparação para o Apadrinhamento Afetivo –Subvenção social: 
R$70.400,00 (setenta mil reais e quatrocentos centavos)- Contrapartida: R$ 9.440,00 ( 
nove mil, quatrocentos e quarenta reais)- motivo da inabilitação: não apresentou orça-
mentos em papel timbrado  e não foi aprovado no relatório de visita  por não apresentar 
condições de acessibilidade ao local que será executado a Colônia de férias; 10)Instituto 
Mão de Arte- projeto: Mãos de arte Show de Bola- Subvenção Social: 80.000,00- Con-
trapartida: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)- motivo da inabilitação: apresentou projeto 
referente ao edital de 01/2013 e não ao edital 01/2014 Copa do Mundo;11) Projeto Integral 
de Vida- projeto: Integração das Ações Esportivas “Pró-Vida” Copa do Mundo Fifa 2014- 
Subvenção Social: R$ 57,716,29 (cinqüenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e 
vinte e nove centavos)- Contrapartida: R$ 9.440,00 (nove mil, quatrocentos e quarenta 
reais) motivo da inabilitação: não apresentaram orçamentos  adequados e  ausência do 
cronograma de execução da contrapartida; 12)Centro Brasileiro de Promoção e Integração 
Social Integrar. Projeto: Copa e Ação. Subvenção Social R$; 79.957,80 (setenta e nove 

mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e oitenta centavos)- Contrapartida: R$ 8.884,20 
(oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) motivo da inabilitação: 
deixou de apresentar algumas documentações exigidas no edital e não apresentou orça-
mentos tanto do recurso pleiteado como da contrapartida; 13) Associação Beneficente 
Coração de Cristo- projeto: I Encontro Social, Cultural e Educativo - Subvenção social: 
R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)-Contrapartida: 8.000,00 (oito mil reais) motivo 
da inabilitação: ausência de documentações e Plano e trabalho precário; 14)Instituto 
Cultural, Educacional e Profissionalizante com Deficiência do Brasil-ICEP- processo 
n°0417-000416/2014 projeto:Treinamento de Jovens no Basquete em Cadeiras de Roda. 
Subvenção Social; 80.000,00- Contrapartida: R$ 8.000,00 (oito mil reais) motivo da 
inabilitação: solicitou cadeiras de rodas, objeto considerado como auxílio investimento; 
15)Associação dos Voluntários Pró- Vida Estruturada- processo n° 0417-000419/2014- 
projeto: teatro Preventivo sobre o Abuso Sexual e trabalho Infantil, Subvenção Social 
R$: 11.110,00 (onze mil, cento e dez reais) contrapartida: apoio logístico e institucional. 
Motivo da inabilitação: ausência do cronograma de execução e não apresentou contrapar-
tida; 16)Associação dos Voluntários Pró- Vida Estruturada- processo n°0417-000420/2014 
- projeto: Cultural Viver. Subvenção Social: 19.731,25 (dezenove mil, setecentos e trinta 
e um reais e vinte centavos) Contrapartida: apoio logístico e institucional motivo da ina-
bilitação: ausência do cronograma de execução e não apresentou contrapartida; 17) Cen-
tro Comunitário São Lucas CECOSAL- processo n°0417-000412/2014- projeto: Clube 
dos Amarelinhos. Subvenção Social: R$ 58.684,47 (cinqüenta e oito mil, seiscentos e 
oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) contrapartida: R$ 15.125,75 ( quinze mil 
reais, cento e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) motivo de inabilitação: orça-
mentos inadequados;  18)Ação Social do Planalto- processo n°0417-000411/2014- proje-
to: Copa da Alegria- Subvenção Social: R$ 46.704,25 (quarenta e seis mil, setecentos e 
quatro reais, vinte e cinco centavos) Contrapartida: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). 
Motivo da inabilitação: ausência de alvará de funcionamento; 19) Associação Beneficen-
te Evangélica- processo n° 0417-000395/2014- projeto: SOS Vida Copa do Mundo 2014. 
Subvenção Social: R$80.000,00 (oitenta mil reais) contrapartida: R$8.000,00 (oito mil 
reais) motivo da inabilitação: não atendeu as exigências para a elaboração do plano de 
aplicação, os valores orçados pela instituição não correspondem ao menor valor entre as 
propostas apresentadas não atendeu as exigências para a elaboração do plano de aplicação; 
20) Fenações Integração Social - processo n° 0417000428/2014- projeto: sem título- Sub-
venção Social: 80.000,00 (oitenta mil reais)- Contrapartida: 8.897,76 (oito mil, oitocentos 
e noventa e sete reais e setenta e seis reais)- motivo da inabilitação: os valores orçados 
pela instituição não correspondem ao menor valor entre as propostas apresentadas, como 
também, há falta de pesquisa de preços de alguns itens; 21)Centro Social Luterano Can-
tinho do Girassol processo n° 014000425/2014 - projeto : Esporte e Cultura:  o outro lado 
da copa do mundo. Subvenção social: R$ 63.070,00 (sessenta e três mil e setenta centavos) 
Contrapartida: despesas com água, luz, telefone- motivo da inabilitação: Plano de trabalho 
precário e orçamentos inadequados. 22)Associação Claudio Santoro - processo n°0147-
000408/2014- projeto: Gente como a gente - Seleção Nota- Subvenção social: R$ 
79.967,51(setenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e um reais) 
- Contrapartida: R$ 10.366,00 -motivo da inabilitação: deixou de apresentar documentos 
exigidos no edital e não apresentou orçamentos; 23) Associação Positiva de Brasília– 
processo n°0417-000427/2014- processo n°0417-000427/2014- projeto: Criando som- 
Subvenção social: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)- Contrapartida: R$ 8.000,00 
(oito mil reais)-motivo da inabilitação: documentação incompleta  e  Plano trabalho 
precário; 24) Associação Socorro dos Anjos. Processo n°: 0417-000405/2014- pro-
jeto: Ser Criança na Copa do Mundo- Subvenção Social: R$ 79.690,00 (setenta e 
nove mil, seiscentos e noventa reais)- Contrapartida: R$ 8.380,00 (oito mil, trezen-
tos e oitenta reais)- motivo da inabilitação: Deixou de apresentar algumas documen-
tações e orçamentos inadequados; 25) Instituto Sonho de Criança- processo n° 
014-000413/2014- projeto: Copa para todos! É meu... É nosso... É do Brasil! Sub-
venção Social: R$ 71.885,18 (setenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e 
dezoito) - Contrapartida: R$8.100,00- motivo da inabilitação: Ausência de docu-
mentação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e 
eu, Michelle Sandes, Assessora do CDCA/DF, lavrei a presente ata que vai assinada 
por mim e pelo presidente do Conselho de Administração do Fundo- FDCA/DF.

EMILSON FERREIRA FONSECA
Coordenador do Conselho de Adminsitração do Fundo- FDCA/DF

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORtARIA Nº 77, DE 24 DE ABRIL DE 2014.
A PROCURADORA-GERAL DO DIStRItO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhe 
confere o art. 6º, V e XXXV, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho de 2001, RESOLVE: 
Art. 1º Fica acrescido o art. 29-B 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-B. Os pareceres emitidos em processos que tratem do pagamento de requisições de 
pequeno valor independem de aprovação superior.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o art. 11 da Portaria nº 2, de 27 
de janeiro de 2011, publicada no DODF nº 20, de 28 de janeiro de 2011.

PAOLA AIRES CORRÊA LIMA
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