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da União em 1° de fevereiro de 1999, RESOLVE: APROVAR o cadastro do estabelecimen-
to : HOSPITAL SANTA HELENA S/A, Lfu nº 1037, Autorização nº 025/04, end.: SHLN
QUADRA 01 BLOCO J – ASA NORTE, para adquirir e utilizar substância Misoprostol
constante da lista “C1”  da Port. 344/98 – SVS/MS.

LAÉRCIO INÁCIO CARDOSO

SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
Em 13 de setembro de 2004

PROCESSO Nº: 061.000.897/98; ASSUNTO: Reconhecimento de dívida. RECONHEÇO
a dívida no valor de R$ 1.622,64 (hum mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e
quatro centavos) em favor da firma POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA., referente à restituição de valor pago indevidamente, decorrente de multa aplicada,
em atendimento ao Parecer n° 590/2003/PROCAD/PRG/DF, às fls. 108 a 117, que opinou
pelo cancelamento da multa bem como pela restituição do valor recolhido, devidamente
corrigido. AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho correspondente, em favor da firma
POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., bem como a Liquidação e
Pagamento, no valor de R$ 1.622,64 (hum mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e
quatro centavos). À conta da dotação do Elemento de Despesa – 33.90.92 - Despesas de
Exercícios Anteriores , Fonte 100, Programa de Trabalho 28.846.0001.9050.0010.  Proces-
so: 060.015.085/2003, no valor de R$ 17.508,46 (dezessete mil quinhentos e oito reais e
quarenta e seis centavos), em favor da firma BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
LTDA, referente a aquisição de material, conforme NE 06678/2002, tendo em vista que
citada Nota de Empenho foi anulada em 2002 por força do Decreto nº23.343 e não reempe-
nhada em 2003, conforme o consignado pela Gerência de Orçamento e Finanças às fls. 14,
e mediante Parecer Jurídico, às fls. 17/19. À conta da dotação do Elemento de Despesa
33.90.92 – Despesa de Exercício Anteriores, Fonte 138, Programa de Trabalho
10.302.0400.2145.0013. Processo: 060.001.917/2003, no valor de R$ 6.370,12 (seis mil,
trezentos e setenta reais e doze centavos), em favor da firma BIOTRON LTDA, referente
a prestação de serviços relativo ao mês de Dezembro/2003, mediante Contrato nº 071/
2001,conforme Nota Fiscal nº 2217, às fls. 98,  devidamente atestadas, bem como AUTO-
RIZO a emissão da correspondente Nota de Empenho, no valor de R$ 6.370,12 (seis mil,
trezentos e setenta reais e doze centavos), consoante Parecer Jurídico constante das fls.
105/107. À conta da dotação do Elemento de Despesa - 33.90.92 – Despesas de Exercícios
Anteriores, Fonte 138, Programa de Trabalho 10.302.0400.2154.004.

HORÁCIO DA SILVA BOTELHO

SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL

DESPACHO DO DIRETOR
Em 13 de setembro de 2004

PROCESSO: 100.001.507/2004, INTERESSADO: BRASIL TELECOM S.A - RECO-
NHECIMENTO   DE DÍVIDA/2001,2002 e 2003 – A vista das instruções contidas no
presente processo e o disposto nos artigos 80 e 81 do Decreto n.º 16.098 de 29 de novem-
bro de 1.994 e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38 combinado com o item
II do artigo 39 do citado diploma legal e nos termos do disposto no Art. 7º da Lei n.º 3.163
de 03.07.2003, publicada no DODF de 04.07.2003, reconheço a dívida, autorizo a realiza-
ção da despesa, determino a emissão de Nota de Empenho, bem como a liquidação e o
pagamento no valor de R$4.105,34(quatro mil, cento e cinco reais e trinta e quatro centa-
vos), em favor da empresa BRASIL TELECOM S.A, referente aos anos de 2001, 2002 e
2003, correndo a presente despesa à conta da Dotação Orçamentária do Programa de
Trabalho 85170040, Fonte 100, Elemento de Despesa 339092, Despesa de Exercícios
Anteriores. Publique-se e encaminhe-se à GEFIN/NEOA  para providências.

LUIS HENRIQUE TEIXEIRA LEDA

CONSELHO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 72 /2004
Dispõe sobre a Renovação de Registro à entidade AÇÃO SOCIAL PAULA FRANS-
SINETTI
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO
FEDERAL - CDCA/DF, tendo em vista o disposto na Resolução Normativa n.º 37/97 -
CDCA/DF, e com fundamento no que dispõe o inciso VI do Art. 7º da Lei n.º 518/93,
combinado com os artigos 90 e 91 da Lei n.º 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, RESOLVE: Conceder Renovação de Registro à entidade AÇÃO SOCIAL PAULA
FRANSSINETTI sob o n.º 025/2004, com validade de 03 (três) anos, a partir da data de
publicação no DODF e  inscrever seu programa de  Proteção, no Regime de Apoio Sócio

Educativo em Meio aberto/ atendimento educativo, esportivo e cultural de conformidade
com o processo n.º 030.004.722/95

Brasília -DF, 13 de setembro de 2004.
DAISE LOURENÇO MOISÉS

Presidenta

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA N.º 02/2004
Dispõe sobre a aprovação de repasse do FDCA/DF a entidades de atendimento direto à
criança e ao adolescente.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO
FEDERAL - CDCA/DF, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de atendi-
mento dos direitos da criança e do adolescente, no uso de sua competência, de acordo com
o que dispõe o art. 88, inciso II da Lei n.º 8.069/90, RESOLVE: Conceder as entidades de
atendimento direto à criança e ao adolescente que captarem recursos para o Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal- FDCA/DF, o montante de 70 %
do recurso obtido, desde que a pessoa física ou jurídica doadora  declare junto ao Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, a doação ao
FDCA/DF com vista ao benefício da entidade, ficando  destinado  30% do captado para o
FDCA/DF a fim que este possa atender outros projetos.

Brasília- DF, 13 de setembro de 2004.
DAISE LOURENÇO MOISÉS

Presidenta

ATA DA  140ª   REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDCA/DF
Aos  vinte e cinco dias  do mês de maio de dois mil e quatro,  no auditório da Secretaria de
Estado do Trabalho, sito a SEPN 511, Edifício Bittar, 3º andar,   nesta capital, às nove
horas e quarenta e cinco minutos,  realizou-se a 140ª ª Reunião Ordinária do Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, com a presença dos seguintes
representantes do Governo: Braz Ferreira da Silva da Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer do DF, Raquel Souza de Sá da Secretaria de Governo,  Angela Maria Leão Costa da
Secretaria de Estado da Saúde, Fernando Calmon da Defensoria Pública, Maria Salvadora
Lacerda Melo da Secretaria de Estado de Ação Social, Helena  Monteiro da Secretaria da
Fazenda, Vera Lúcia Lira da Secretaria de Estado do Trabalho, Luiz Miguel Alonso D.M.
Macedo da Secretaria de Segurança Pública, e com os representantes da sociedade civil,
sendo: Francisco Antonio de Sousa Brito do Movimento Nacional de Direitos Humanos,
Márcia Marina da Silva do CESAM, Ozanira Ferreira da Costa do MNMMR, Daise
Lourenço Moisés da ASCA e  José Ahyrton da Silva da Cataventos. A reunião foi presidida
pela  Sra. Presidente do CDCA/DF – Sra. Daise L. Moisés  que fez a leitura da pauta da
presente reunião, composta dos seguintes itens: 01) Análise e deliberação de Processos, 2)
Plano de Ação do CDCA/DF, 03) Justificativa sobre a aplicação de recursos recebidos do
FDCA/DF pela entidade CANESPE, 3) Informes Gerais. Dando prosseguimento a reunião
a Sra. Presidente solicitou aos presentes a mudança da ordem dos assuntos da pauta,
considerando que a representante da CANESPE já se encontrava presente.Com a concor-
dância de todos, o primeiro ponto de pauta foi o item terceiro da mesma. Inicialmente foi
dado a palavra para a Sra. Suely Ferreira Luz, dirigente  da entidade, porém a Sra. Presiden-
te do CDCA/DF antes de conceder a palavra fez uma breve síntese sobre a situação e
motivo da   presença  desta naquela reunião. A Sra. Representante da  CANESPE apresen-
tou a Sra. Cilene Saloio que a acompanhava e que é advogada e voluntária na sua institui-
ção. Iniciou a fala observando  que atendia duzentas crianças, que sua solicitação de recur-
sos visava desenvolver trabalho preventivo e ampliar a atuação da entidade, que foi orien-
tada pela SEAS/DF que para utilizar o recurso diferentemente dos motivos originais de sua
solicitação que apresentasse uma justificativa e que na época estava em tempo hábil para
tal, que não tinha conhecimento que os recursos eram provenientes do FDCA/DF, que o
centro esportivo que está construindo e no qual usou os recursos recebidos (que eram para
construção de 02 casas lares) é de 450 metros e que tal obra está estimada em R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais), que a mesma está inacabada, e que a justificativa para mudança
do objeto do recurso foi entregue ao CDS de Brazlândia. A Conselheira Raquel da Secreta-
ria de Governo perguntou à presidente da CANESPE se a mesma  solicitou autorização
para mudança do uso dos recursos recebidos do FDCA/DF, sendo que a mesma respondeu
que o fez verbalmente à gerente do  CDS Brazlândia e que esta informou que poderia
continuar a obra que já estava fazendo (centro esportivo) e que estava em tempo hábil. O
Conselheiro Francisco observa que o objeto de convênio não pode ser alterado e que foge
a competência do CDS  decidir sobre a formalização do repasse do recurso. A Conselheira
Vera questiona se a mudança do uso do recurso foi informado ao CDS e se encaminhou
também a planta do novo prédio. A Sra. Sueli disse que informou ao CDS mas não anexou
a planta. O Conselheiro Fernando Calmon  questiona a presidente da entidade a quem ela
solicitou os recursos inicialmente. A resposta foi à SEAS/DF. O Conselheiro Calmon
observa que nos autos consta solicitação ao CDCA. A Sra. Sueli informa que nem o CDS
Brazlândia, nem a SEAS/DF a orientou a dirigir o seu pedido de mudança do uso do recurso
ao CDCA/DF. O Conselheiro Fernando observa ainda que conforme norma legal o recursos
devem ser usados no prazo de 90 dias úteis. A Sra. Sueli intervém colocando que o decreto
não esclarece sobre ser 90 dias úteis e que tinha conhecimento do prazo de 90 dias pois a
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