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Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

DENILSON BENTO DA COSTA
Secretário de Estado de Administração Pública

VALDIR MOYSÉS SIMÃO
Secretário de Estado de Fazenda

EDSON RONALDO NASCIMENTO
Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA N. 85, DE 24 DE JANEIRO DE 2011
Dispõe sobre convocação de todos os Conselheiros de Direitos titulares e da equipe técnica da 
Secretaria Executiva do CDCA/DF. 
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEDNTE DO DISTRITO 
FEDERAL- CDCA/DF, órgão autônomo, paritário, deliberativo e controlador das ações de defesa 
e de atendimento aos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, regido pela Lei 
Distrital n. 3.033/2002, e vinculado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança, no 
uso de suas atribuições legais, outorgadas pelo inciso II, do artigo 88, da Lei Federal N. 8.069, 
de 13 de julho de 1990, resolve:
Art. 1º. CONVOCAR todos os Conselheiros de Direito do CDCA/DF, titulares ou um suplente, 
na impossibilidade do titular, bem como a equipe técnica da Secretaria Executiva do CDCA/DF, 
nos dias 20 e 21 de março de 2011, em período integral, para elaborar o Planejamento Estratégico 
que conterá as diretrizes priorizadas para 2011 a 2015, por este Conselho de Direitos, envolvendo 
todas as políticas públicas de atendimento, promoção e proteção de crianças e adolescentes.
Art. 2º. O Conselheiro de Direito impossibilitado legalmente de comparecer deverá  justificar 
sua ausência.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

MILDA LOURDES PALA MORAES
Presidente do CDCA/DF.

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

CORREGEDORIA

PROVIMENTO CG Nº 03, DE 20 DE JANEIRO DE 2011.
Dispõe sobre o cumprimento de horário de trabalho dos servidores da Procuradoria Geral e dá 
outras providências.
O PROCURADOR-CORREGEDOR DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDE-
RAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que a Corregedoria da Procuradoria-Geral do Distrito Federal é órgão de 
fiscalização, disciplinamento e orientação das atividades funcionais no âmbito da Procuradoria-
-Geral do Distrito Federal; 
CONSIDERANDO, também, a necessidade de constante aperfeiçoamento dos serviços desen-
volvidos no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, bem como o aprimoramento da 
segurança de seus componentes, PROVÊ:
Art. 1°. Devem ser cumpridos, com rigor, os horários de trabalho na Procuradoria-Geral do 
Distrito Federal. 
§ 1º. Os chefes imediatos serão responsáveis pela fiscalização do cumprimento do horário de 
trabalho de seus subordinados, sendo de 6 (seis) ou 8 (oito) horas, dependendo da situação 
funcional de cada servidor.
§ 2º. Os chefes dos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal controlarão, de igual modo, 
os horários de trabalho a que estão sujeitos os servidores sob sua direção.
Art. 2º. São vedados o ingresso e a permanência de cobradores, angariadores de donativos ou 
congêneres, bem como a prática de comércio nas dependências da Procuradoria-Geral do Dis-
trito Federal, ressalvados os eventos autorizados pela Diretoria de Administração Geral - DAG.
Art. 3º. Não é permitido qualquer tipo de panfletagem ou propaganda no âmbito da Procuradoria-
-Geral do Distrito Federal, salvo mediante previa autorização da DAG.

Art. 4º. O acesso ou permanência de servidor fora do seu horário de trabalho e nos finais de 
semana, feriados e recessos somente será permitido mediante prévia comunicação escrita da 
chefia imediata à DAG e deverá ser restrito ao respectivo órgão de lotação.
Parágrafo único. Os servidores lotados no Gabinete do Senhor Procurador-Geral e na Correge-
doria serão submetidos ao controle do titular desses órgãos. 
Art. 5º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de janeiro de 2011.
ETH CORDEIRO DE AGUIAR

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHOS DO DIRETOR-GERAL 
Em 24 de janeiro de 2011.

Despacho nº 021/2011 - DGA (AA); Processo nº 615/2010; Assunto: Reconhecimento de Dívida; 
Reclamado: Brasal Combustíveis Ltda. No uso da atribuição a mim delegada no artigo 1º, inciso 
V, da Portaria-TCDF nº 264, de 22 de julho de 2010, RECONHEÇO a dívida por despesas de 
exercícios anteriores, referente ao Contrato nº 31/2009 (Fornecimento de gasolina e diesel para 
abastecer a frota de veículos do TCDF), no período de dezembro/2010, no valor de R$ 2.433,88 
(dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), em favor da Brasal Com-
bustíveis Ltda., com base nos artigos 80 e 81 do Decreto-GDF nº 16.098, de 29 de novembro 
de 1994, e, em decorrência, AUTORIZO o respectivo pagamento, condicionado à existência de 
recursos na dotação orçamentária própria.

Despacho nº 022/2011 - DGA (AA); Processo nº 461/2010; Assunto: Reconhecimento de Dívida; 
Reclamado: JBM Publicações Ltda. No uso da atribuição a mim delegada no artigo 1º, inciso 
V, da Portaria-TCDF nº 264, de 22 de julho de 2010, RECONHEÇO a dívida por despesas de 
exercícios anteriores, referente ao Contrato nº 25/2009 (Prestação de serviços de publicação de 
matéria de interesse do TCDF em jornal diário de grande circulação), no período de dezem-
bro/2010, no valor de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais), em favor da JBM Publicações 
Ltda., com base nos artigos 80 e 81 do Decreto-GDF nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, 
e, em decorrência, AUTORIZO o respectivo pagamento, condicionado à existência de recursos 
na dotação orçamentária própria.

Despacho nº 023/2011 - DGA (AA); Processo nº 682/2010; Assunto: Reconhecimento de Dívida; 
Reclamado: Rhox Comunicação de Dados Ltda. No uso da atribuição a mim delegada no artigo 1º, 
inciso V, da Portaria-TCDF nº 264, de 22 de julho de 2010, RECONHEÇO a dívida por despesas 
de exercícios anteriores, referente ao Contrato nº 20/2008 (Prestação de serviços de manutenção 
do sistema de switches core da rede local do TCDF), no período de dezembro/2010, no valor 
de R$ 435,48 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), em favor da Rhox 
Comunicação de Dados Ltda., com base nos artigos 80 e 81 do Decreto-GDF nº 16.098, de 29 
de novembro de 1994, e, em decorrência, AUTORIZO o respectivo pagamento, condicionado à 
existência de recursos na dotação orçamentária própria.

Despacho nº 024/2011 - DGA (AA); Processo nº 747/2010; Assunto: Reconhecimento de Dívida; 
Reclamado: Servegel Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda. No uso da atribuição 
a mim delegada no artigo 1º, inciso V, da Portaria-TCDF nº 264, de 22 de julho de 2010, RE-
CONHEÇO a dívida por despesas de exercícios anteriores, referente ao Contrato nº 21/2010 
(Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências do TCDF), no período de 
dezembro/2010, no valor de R$ 2.880,63 (dois mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e três 
centavos), em favor da Servegel Apoio Administrativo e Suporte Operacional Ltda., com base 
nos artigos 80 e 81 do Decreto-GDF nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, e, em decorrência, 
AUTORIZO o respectivo pagamento, condicionado à existência de recursos na dotação orça-
mentária própria.

Despacho nº 025/2011 - DGA (AA); Processo nº 119/2010; Assunto: Reconhecimento de Dívida; 
Reclamado: Ágil Serviços Especiais Ltda. No uso da atribuição a mim delegada no artigo 1º, 
inciso V, da Portaria-TCDF nº 264, de 22 de julho de 2010, RECONHEÇO a dívida por despesas 
de exercícios anteriores, referente ao Contrato nº 05/2006 (Prestação de serviços de copa nas de-
pendências do TCDF), no período de dezembro/2010, no valor de R$ 376,38 (trezentos e setenta e 
seis reais e trinta e oito centavos), em favor da Ágil Serviços Especiais Ltda., com base nos artigos 
80 e 81 do Decreto-GDF nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, e, em decorrência, AUTORIZO 
o respectivo pagamento, condicionado à existência de recursos na dotação orçamentária própria.

Despacho nº 026/2011 - DGA (AA); Processo nº 259/2010; Assunto: Reconhecimento de Dívida; 
Reclamado: Brasil Telecom Celular S/A. No uso da atribuição a mim delegada no artigo 1º, inciso 
V, da Portaria-TCDF nº 264, de 22 de julho de 2010, RECONHEÇO a dívida por despesas de 
exercícios anteriores, referente ao Contrato nº 59/2008 (Prestação de serviços de comunicação 
móvel para acesso Internet), no período de dezembro/2010, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil 
e quatrocentos reais), em favor da Brasil Telecom Celular S/A, com base nos artigos 80 e 81 
do Decreto-GDF nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, e, em decorrência, AUTORIZO o 
respectivo pagamento, condicionado à existência de recursos na dotação orçamentária própria.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

cybelly.reis
Marcador de texto


