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unidade do Distrito Federal;
IV- declaração de que não houve alteração estatutária e do Regimento Interno ou cópia do Estatuto
atualizado, devidamente registrado em cartório;
V- plano de trabalho atualizado a ser desempenhado pela organização no atendimento à criança e/ou ao
adolescente.
Art. 70. Em caráter excepcional, poderá o CDCA/DF, por deliberação do Plenário, conceder renovação
condicional de registro, não superior a 6 (seis) meses, desde que verificado que as condições apresen-
tadas pela organização requerente tenham de ser avaliadas durante este tempo, para verificação das
suas reais condições de funcionamento.

SEÇÃO III
DA NEGAÇÃO, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO

Art. 71. Será negado o registro de organização que:
I- não oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e
segurança;
II- não apresentar plano de trabalho compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
III- estiver irregularmente constituída;
IV- tenha em seus quadros pessoas inidôneas;
V- não cumprir os requisitos previstos pelos art. 63 deste Regimento Interno.
Art. 72. Será suspenso pelo prazo de até 06 (seis) meses o registro de organização quando:
I- apresentar irregularidades técnicas e administrativas incompatíveis com os princípios do Estatuto
da Criança e do Adolescente;
II- interromper suas atividades por período superior a 1 (um) ano, sem motivo justificado;
III- deixar de cumprir o Programa apresentado ao CDCA/DF;
IV- deixar de cumprir o Art. 63 do Regimento Interno.
Parágrafo único - A suspensão cessará se a organização comprovar que a irregularidade que a motivou
for considerada sanada.
Art. 73. Será cancelado o registro da organização quando:
I- deixar de atender à exigência que motivou a suspensão;
II- quando for comunicado a sua extinção;
III- apresentar irregularidade que extrapole a penalidade de suspensão.
Art. 74. Verificando o Conselheiro-relator que se trata de caso de suspensão ou cancelamento de registro
de organização, serão os autos encaminhados à Diretoria Executiva, para as devidas providências.
§1º Será assegurado o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da notificação, para
a organização apresentar defesa, indicar as provas e arrolar testemunhas.
§2º Após a instrução, será o processo relatado pela Diretoria Executiva e encaminhado ao Plenário para
deliberação.
Art. 75. No caso de negação, suspensão ou cancelamento de registro, o CDCA/DF comunicará à
autoridade judiciária, Conselhos Tutelares e órgãos públicos do Distrito Federal responsáveis por
concessão de benefícios, convênios e similares.

SEÇÃO IV
DA INSCRIÇÃO

Art. 76. Inscrição de Programas das organizações governamentais e não-governamentais é ato de
consignar, junto ao CDCA/DF, os seus programas no âmbito da Política de Promoção e Proteção dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 77. A Inscrição dos Programas das entidades governamentais ocorrerá anualmente, devendo ser
encaminhado até o último dia útil do mês de outubro do exercício anterior à inscrição.
Art. 78. A Inscrição dos Programas das entidades não-governamentais será concomitante ao pedido de
Registro, com vigência de 4 (quatro) anos, renováveis por igual período.
Art. 79. Havendo alterações, criação ou extinção de programas ou regimes, deverão ser imediatamente
comunicados ao CDCA/DF.
Art. 80. A Secretaria Executiva encaminhará o pedido de inscrição de Programa não-governamental às
Secretarias de Estado afetas às atividades desenvolvidas pela entidade requerente, para que possam se
manifestar na forma do disposto no parágrafo único do artigo 90 da Lei 8.069/90.
Art. 81. A inscrição de Programa Governamental, será deliberado em Plenário, mediante parecer da
Comissão de Políticas Públicas.
Art. 82. São requisitos para inscrição de programas de organizações não governamentais:
I- estar devidamente registrada no CDCA/DF;
II- requerimento em formulário específico solicitando inscrição do programa dirigido à Presidência do
CDCA/DF;
III- plano de viabilidade de execução do(s) programa(s), explicitando os recursos físicos, humanos e
financeiros.
Art. 83. Para se proceder a inscrição de programa de organizações governamentais junto ao CDCA/DF,
serão necessários os seguintes documentos:
I- requerimento em formulário específico solicitando inscrição do programa dirigido à Presidência do
CDCA/DF;
II- plano de viabilidade de execução dos programas, explicitando os recursos físicos, humanos e
financeiros;
III- cópia do ato de nomeação do dirigente do órgão responsável, publicado no DODF;
IV- cópia do programa desenvolvido pelo órgão governamental, com a devida proposta pedagógica e a
rede de execução do referido Programa, detalhando nome, endereço, telefone e responsáveis das
Instituições que compõem a rede.
Parágrafo único: Entende-se por rede de execução o conjunto de instituições governamentais e/ou não
governamentais que executam as ações previstas no Programa.
Art. 84. Será negada a inscrição de programas de organização não-governamental quando:
I- não oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e
segurança;
II- não apresentar plano de trabalho compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
III- não cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 63 deste Regimento Interno.
Art. 85. Será negada a inscrição de programa de organização governamental junto ao CDCA/DF, quando:

I- não apresentar programa compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente;
II- o Programa não contar com orçamento assegurado;
III- a proposta pedagógica não for adequada para a modalidade de atendimento;
IV- a rede de execução apresentada for considerada inadequada e/ou  insuficiente para a proposta do
Programa.
Art. 86. Será suspensa pelo prazo de até 06 (seis) meses a inscrição do programa junto ao CDCA/
DF quando:
I- apresentar irregularidades técnicas ou administrativas incompatíveis com os princípios do
Estatuto da Criança e do Adolescente;
II- interromper suas atividades por período superior a 1 (um) ano, sem motivo justificado;
III- deixar de cumprir o Programa apresentado ao CDCA/DF.
Art. 87. Será cancelada a inscrição de programa junto ao CDCA/DF quando:
I- deixar de atender à exigência que motivou a suspensão;
II- o programa deixar de ser operacionalizado definitivamente;
III- apresentar irregularidade que extrapole a penalidade de suspensão.

SEÇÃO V
DOS RECURSOS

Art. 88. A organização que tiver concessão ou renovação de registro, inscrição ou renovação de
programa negado, suspenso ou cancelado poderá interpor recurso, desde que observado:
I- o prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da intimação da decisão do Plenário;
II- o pedido será fundamentado e dirigido ao Presidente do CDCA/DF, que o encaminhará para
manifestação do Conselheiro-Relator, que apresentará relatório conclusivo ao Plenário no prazo
de 30 (trinta) dias;
III- o recurso terá efeito suspensivo e devolutivo.

SEÇÃO VI
DEMAIS DISPOSITIVOS

Art. 89. As organizações registradas ou com programas inscritos no CDCA/DF ficam aptas para
apresentar projetos para apoio financeiro com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FDCA/DF, segundo os critérios estabelecidos e normatizados pelo CDCA/DF.
Art. 90. Os pedidos de registro, inscrição de programas e renovação serão protocolados na
Secretaria Executiva, que os autuará e dará andamento aos processos, de acordo com as normas
deste Regimento Interno.
Art. 91. Os pedidos de registro, inscrição de programas e renovação terão o prazo máximo de 120
(cento e vinte) dias para a tramitação, até a apreciação do Plenário, contados da data da entrada da
documentação completa.
§1º Ao protocolar o pedido, a Instituição receberá, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, uma
certidão de tramitação do processo.
§2º Esgotado o prazo de tramitação, será concedido automaticamente,  à organização registro,
inscrição de programas ou renovação em caráter provisório, por 120 (cento e vinte) dias, prorro-
gáveis por mais 90 (noventa) dias, findo os quais ser-lhe-á concedido o registro, inscrição de
programas ou renovação pelo prazo de 04 (quatro) anos, independente de manifestação do
Plenário.
Art. 92. Será solicitado às Secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, Esporte e
Cultura, relatório conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias, de verificação de funcionamento das
organizações.
§1º Anualmente será solicitado do órgão da área correspondente ao atendimento executado pela
organização, emissão de parecer com base no relatório apresentado.
§2º Nos casos considerados necessários pelo Conselheiro-Relator, poderá ser solicitado relatório
a outros órgãos do Poder Executivo.
Art. 93. Os pedidos de renovação deverão ser apresentados ao CDCA com 120 (cento e vinte)
dias/4 meses de antecedência ao término da vigência, cabendo a Secretaria-Executiva oficiar, com
o devido protocolo, à parte interessada com antecedência mínima de 150 (cento e cinqüenta) dias/
5 meses.
§1º As solicitações de renovação realizadas dentro do prazo estabelecido neste artigo, serão
encaminhadas observando o disposto neste regimento, sendo emitido pelo CDCA/DF declaração
de tramitação.
§2º As solicitações de renovação realizadas após o vencimento do registro ou inscrição implicarão
na necessidade de tramitação de novo processo.
Art. 94. À organização, que for concedido registro, inscrição de programas ou renovação, será
expedido o respectivo certificado.
Art. 95. A organização que tiver o registro, inscrição de programas ou renovação cancelados por
motivo de extinção, sendo beneficiária de bens de capital originários do Distrito Federal, sob
forma de convênios, subvenções, contratos, comodatos e similares, deverá repassá-los à organização
congênere, quando se tratar de bens móveis e imóveis.
Art. 96. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Plenário e publicados em
resoluções.

Brasília, 28 de agosto de 2009.
Francisco Normando Feitosa de Melo

Presidente do CDCA/DF
________________
(*) republicado por haver incorreções no original publicado no DODF n. 170, quarta-feira, 2 de
setembro de 2009, página 15.

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA N. 49/2009 – CDCA/DF,
DE 22 DE SETEMBRO DE 2009 (*)

Dispõe sobre publicação, subjudice, de número e nome de candidato a conselheiro tutelar para o triênio
2009/2012.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO
DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF, no uso de suas atribuições e tendo em vista que, na conformi-
dade do disposto na Lei n. 8.069/90, caberá ao CDCA/DF a organização do processo de escolha dos
membros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal, RESOLVE:
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Art. 1º PUBLICAR, subjudice, número e nome de candidato a conselheiro tutelar para o triênio
2009/2012, da Região Administrativa do Paranoá (Conselho Tutelar do Paranoá) (número/nome):
0727-PEDRO SOARES DE LIRA.
Art. 4º Esta Resolução Ordinária entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de setembro de 2009.
FRANCISCO NORMANDO FEITOSA DE MELO

Presidente do CDCA/DF
______________
(*) republicado por haver incorreção no original, publicado no DODF n. 185, quinta-feira, 24 de
setembro de 2009.

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA N. 51, DE 24 DE SETEMBRO DE 2009-CDCA/DF
Dispõe sobre retificação das seções eleitorais e dos locais de votação para o processo de eleição
de conselheiros tutelares do Distrito Federal para o triênio 2009/2012.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO
FEDERAL – CDCA/DF, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações da política de
defesa e de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, criado pela Lei nº 234/92 e regido
pela Lei n. 3.033/2002, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º. Incluir zonas/seções eleitorais, que por um equívoco não constaram da Resolução Ordi-
nária nº 50, de 22/09/2009, publicada no DODF nº 185, de 24/09/09: PARANOÁ: incluir as
seções 27, 28, 29, 52, 53, 58, 60, 61, 134 (2ª zona eleitoral) na EC 3 do Paranoá (Quadra 17 Conj.
C Lote 08). SÃO SEBASTIÃO: incluir as seções 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
78 (18ª zona eleitoral) no CEM 01 de São Sebastião (Quadra 202/203 AE).
Art. 2º. Excluir zonas/seções eleitorais, que constaram da Resolução Ordinária nº 50, de 22/09/
2009, publicada no DODF nº 185, de 24/09/09, uma vez que os eleitores não providenciaram a
emissão do título de eleitor ou a transferência deste para o Distrito Federal até o dia 4 de setembro
de 2009, conforme estabelecido na Resolução do CDCA nº 39, de 28 de agosto de 2009, publicada
no DODF nº 170, de 02 de setembro de 2009: CANDANGOLÂNDIA: excluir a seção nº 209
(10ª zona eleitoral) da EC 02 Candangolândia (EQR 02/03); SANTA MARIA: excluir a seção nº
472 (4ª zona eleitoral) do CEF 416 de Santa Maria (EQ 416/516 Lote A); excluir a seção nº 473
(4ª zona eleitoral) do CEF 403 de Santa Maria (QR 403 LOTE A).
Art. 3º. Excluir a escola CEF 416 de Santa Maria como local de votação para o processo de eleição
de Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o triênio 2009/2012.
Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de setembro de 2009
FRANCISCO NORMANDO FEITOSA DE MELO

Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal –
CDCA/DF.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ORDEM DE SERVIÇO Nº 620, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GESTÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚ-
DE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e à vista da delega-
ção de competência estabelecida na Portaria nº 61, de 30 de março de 2009, resolve:
Art. 1º - Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Ordem de Serviço nº 492, de 30 de
julho de 2009, incumbida de apurar os fatos constantes do processo 284.000.159/2007.
Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO ANTUNES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 621, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GESTÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚ-
DE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e à vista da delega-
ção de competência estabelecida na Portaria nº 61, de 30 de março de 2009, resolve:
Art. 1º - Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Ordem de Serviço nº 492, de 30 de
julho de 2009, incumbida de apurar os fatos constantes do processo 060.002.309/2008.
Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO ANTUNES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 622, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GESTÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚ-
DE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e à vista da delega-
ção de competência estabelecida na Portaria nº 61, de 30 de março de 2009, resolve:
Art. 1º - Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Ordem de Serviço nº
503, de 03 de agosto de 2009, incumbida de apurar os fatos constantes do processo
060.000.794/2005.

Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO ANTUNES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 623, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GESTÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚ-
DE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e à vista da delega-
ção de competência estabelecida na Portaria nº 61, de 30 de março de 2009, resolve:
Art. 1º - Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Ordem de Serviço nº 504, de 03 de
agosto de 2009, incumbida de apurar os fatos constantes do processo 060.005.289/2007.
Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO ANTUNES

DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Em 24 de setembro de 2009.

O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, autorizou a realização de
despesa mediante Inexigibilidade de Licitação do processo 060018380/2008, cujo objeto é
a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em
55 ventiladores e seus acessórios (misty e microblender) marca INTERMED, modelo
INTER 3, INTER 5, INTER NEO, INTER 3 PLUS e INTER 5 PLUS, de propriedade da
SES/DF , em favor da empresa APARATUS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP,
cujo valor da despesa autorizada é de R$ 20.495,75 (vinte mil, quatrocentos e noventa e
cinco reais e setenta e cinco centavos)MENSAL, na consignação 33.90.39, perfazendo um
total anual de 245.949,00 (duzentos e quarenta e cinco reais e novecentos e quarenta e nove
reais) e R$ 368.139,33 (trezentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e nove reais e trinta
e três centavos) ANUAL, na consignação 33.90.30, com fundamento legal no artigo 25,
Inciso I, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 (parecer jurídico), autorizando o empenho
da despesa e o respectivo pagamento. Ato que RATIFIQUEI em 24 de setembro de 2009,
nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e determinei sua publica-
ção no DODF, para que adquirisse a necessária eficácia.

FLORÊNCIO FIGUEIREDO CAVALCANTE NETO

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 274, DE 02 DE SETEMBRO DE 2009.
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE, DA SUBSECRETARIA DE ATEN-
ÇÃO À SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Regimento Interno do Hospital de
Base do Distrito Federal, em seu artigo 40, item VIII, do Regimento interno em vigor e
diante da necessidade de proporcionar entre os Setores, facilitando e agilizando a coleta de
dados, possibilitando com estas ações, produção dos relatórios de registro de Câncer do
HBDF, com brevidade e fidedignidade, resolve:
Art. 1º - Determinar que a partir de 02/09/09 o registro de Câncer do Hospital de Base do
Distrito Federal passará a realizar suas atividades junto ao Núcleo de Processamento de
Contas do SIA e SIH/DAS/HBDF.
Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS SCHIMIN

ORDEM DE SERVIÇO Nº 307, DE 11 DE SETEMBRO DE 2009.
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE, DA SUBSECRETARIA DE ATEN-
ÇÃO À SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDE-
RAL, no uso das atribuições regimentais e à vista da delegação de competência estabelecida
no artigo 6º  da Portaria nº 61 de 30 de março de 2009, resolve:
Art. 1º - Prorrogar por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos do Núcleo
Regional de Sindicância, instituída na Ordem de Serviço nº 108, de 02 de julho de 2009,
incumbido de apurar os fatos constantes do processo 270.000.572/2007.
Art. 2º - Prorrogar por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos do Núcleo
Regional de Sindicância, instituída na Ordem de Serviço nº 167, de 05 de junho de 2009,
incumbido de apurar os fatos constantes do processo 270.002.949/2007.
Art. 3º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS SCHIMIN

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO DO DIRETOR-GERAL
Em 16 de setembro de 2009.

O Diretor-Geral deste Departamento de Trânsito, no uso de suas atribuições que lhe
confere o inciso XXXII do artigo 100 do Regimento Interno do DETRAN/DF, resolve:
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