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caixa de isopor com tampa,02 pacotes de copos plásticos abortos, 02 pacotes de copos plástico 
fechados, 02 mesas de bar,Auto de apreensão D 032848 de 29/03/2011, 40 cadeiras de ferro, 
10 mesas de plástico, 08 garrafas de montilla,03 garrafas de old eight, 04 garrafas de Martini, 
04 garrafas de ypioca, 05 garrafas de Ron bacard, 02 garrafas licoc stokk, 03 garrafas de presi-
dente, 02 garrafas de dreher, 01 aparelho de som Aiwa com 02 caixas,  Auto de apreensão nº D 
033327 de 29/03/2011, panos de chão diversos, sacos de lixo diversos, capas de volante, Auto de 
apreensão nº D 012839 de 30/03/2011, 02 isopor, 01 bandeja de plástico, 08 salgados, 06 bolos, 
03 garrafas de suco, Auto de apreensão nº D 012837 de 30/03/2011, 08 garrafas de suco, 04 
garrafas de café, 02 caixas de isopor, 01 caixa de plástico, 02 pacotes de copo descartável, Auto 
de apreensão nº D 012836 de 30/03/2011, 01 fogão 4 bocas mini industrial, 02 mesas redondas, 
01 botijão de gás, 02 garrafas térmicas, 01 bandeja de pizza, 06 vasilhas de plástico, Auto de 
apreensão nº D 016636 de 30/03/2011, 11 cones, 05 cavaletes, Auto de apreensão nº D 048011 
de 30/03/2011, 50 latas de cerveja, 24 latas de sminorff, 17 garrafas de birinight, 01 garrafa de 
cerveja Heiner, 01 caixa de isopor com tampa, Auto de apreensão nº D 016797 de 30/03/2011, 
01 aparelho celular E71, 01 carregador, 01 fone de ouvido, 01 relógio, 01 bateria para celular, 
Auto de apreensão nº D 012841 de 30/03/3011, 03 caixas de isopor, 02 vasilhas de plástico, 02 
garrafas de café, 01 mesa vermelha, Auto de apreensão D nº 012842, de 30/03/2011, 02 caixas 
de isopor, 01 carrinho de compra, 01 botijão de gás, 01 fogão 04 bocas pequeno, 02 mesas, 
01 cadeira, 03 garrafas térmicas, Auto de apreensão nº A 013462 de31/03/2011, 03 unidades 
de banquetas de plástico, 04 cadeiras de ferro de bar, 01 mesa de ferro de bar, 01 fogão de 01 
boca, 01 botijão 03 kg, 01 botijão 13 kg, 04 base de ferro, 01 máquina para sanduiche grego, 
25 refrigerantes em lata, 35 cervejas, Auto de apreensão nº D 016635 de 31/03/2011, 02 caixas 
com pães de cachorro-quente, 01 saco de balas, doces e bombons, 02 vasilhas de plástico, 16 
caixas de refrigerante em lata, 03 caixas com 10 refrigerantes, 01 cadeira, 01 caixa de plástico 
com pães, Auto de apreensão nº D 010591 de 31/03/2011, 01 faixa em área publica, Auto de 
apreensão nº D 010592 de 361/03/2011, 01 faixa em área pública, Auto de apreensão nº D 010594 
de 31/03/2011, 01 faixa em área pública, Auto de apreensão nº D 033976 de 31/03/2011, 1300 
lajotas 08 furos, 350 lajotas 08 furos, Auto de apreensão nº D 013519 de 31/03/2011, 06 cadeiras 
de plástico, 02 mesas de plástico, 01 churrasqueira de ferro, 01 armação para tenda de ferro, Auto 
de apreensão nº D 006023 de 31/03/2011, 04 cavaletes de ferro, 04 cadeiras, 01 mesa, 02 tablados 
de ferro, 01 banco de ferro, Auto de apreensão nº D033276 de 31/03/2011, 16 sombrinhas, óculos 
diversos, Auto de apreensão nº D 033279 de 31/03/2011, 40 sandálias diversas, DVDs diversos, 
Auto de apreensão nº D 033277 de 31/03/2011, controles remotos diversos, lapiseiras diversas, 
Carregadores de celular diversos, Auto de apreensão nº D 033316 de 31/03/2011, carregadores 
de celular diversos, bijuterias diversas, Auto de apreensão nº D 033278 de 31/03/2011, capas 
para celular diversas, portas cartão diversos, sandálias diversas, carregadores de celular, Auto 
de apreensão nº D 033309 de 31/03/2011, 110 sombrinhas e guardas chuva diversos, 01 carri-
nho de mão, Auto de apreensão nº D 033314 de 31/03/2011, frutas diversas, 01 carrinho, Auto 
de apreensão nº D 046902 de 31/03/2011, 01 churrasqueira metálica, Auto de apreensão nº D 
033315 de 31/03/2011, frutas diversas, 01 carrinho com pneu de bicicleta, Auto de apreensão nº 
D 006021 de 31/03/2011, 01 fogão duas bocas, 01 botijão de gás 03 kg, 02 panelas com tampa, 
01 mesa de ferro, Auto de apreensão nº A 013461 de 31/03/2011, 02 mesas plásticas, 03 cadeiras 
plásticas, 07 banquinhos plásticos, 01 churrasqueira, 01 mesa de ferro, Auto de apreensão nº D 
013518 de 31/03/2011, 01 placa, 01 banner para propagada, 01 faixa em tecido, Auto de apre-
ensão nº D 046903 de 31/03/2011, 01 churrasqueira metálica, 01 tenda metálica com cobertura 
plástica branca, 46 refrigerantes em lata, 12 garrafas de água mineral 500 ml, 12 garrafas de 
água mineral 500 ml, 83 latas de cerveja, 06 refrigerantes em lata, 06 garrafas de água mineral 
500 ml, 01 saco com camisetas diversas. 

JOZÉLIA PRAÇA DE MEDEIROS

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 87/2011- CDCA/DF, 
DE 12 DE ABRIL DE 2011.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido pelo artigo 67 do Regimento Interno do 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF, para as 
entidades registradas apresentarem os seus relatórios anuais de 2011. 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, órgão 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 n. 
3.033/2002, e vinculado à Secretaria de Estado da Criança, por deliberação da 208ª Reunião 
Plenária, realizada em 11/04/2011, RESOLVE:
 Art. 1º Tornar Público a prorrogação excepcional, por mais 30 (trinta) dias a contar de 30 de 
abril de 2011, do prazo estabelecido pelo artigo 67 do Regimento Interno do CDCA/DF, para as 
entidades apresentarem os seus relatórios anuais de 2011, tendo como prazo final o dia 30/05/2011.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

MILDA LOURDES PALA MORAES

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 88/2011-CDCA/DF
DE 11 DE ABRIL DE 2011.

Dispõe sobre as datas das Reuniões Ordinárias e das Reuniões das Comissões do Conselho de 
Direitos da Criança e do Adolescente. O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, órgão paritário, deliberativo e con-
trolador das ações de atendimento aos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, 

criado por força da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), regido pela 
Lei Distrital n. 3.033/2002, e vinculado à Secretaria de Estado da Criança, por deliberação da 
208ª Reunião Plenária, realizada em 11/04/2011, RESOLVE:
 Art. 1º Tornar Público as datas das reuniões ordinárias e de comissões para o ano de 2011, da 
seguinte forma: fevereiro dia 09 comissões e dia 16 reunião ordinária;março dia 02 reunião de 
comissões e dia 16 reunião ordinária; abril dia 06 reunião de comissões e dia 11 reunião ordinária; 
maio dia 02 reunião de comissões e dia 18 reunião ordinária; junho dia 06 reunião de comissões 
e dia 22 reunião ordinária; julho dia 04 reunião de comissões e dia 20 reunião ordinária; agosto 
dia 01 reunião de comissões e dia 17 reunião ordinária; setembro dia 12 reunião de comissões 
e dia 21 reunião ordinária; outubro dia 03 reunião de comissões e dia 18 reunião ordinária; 
novembro dia 07 reunião de comissões e dia 23 reunião ordinária; dezembro dia 05 reunião de 
comissões e dia 14 reunião ordinária. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MILDA LOURDES PALA MORAES

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 228, DE 11 DE ABRIL DE 2011. 
Dispõe sobre a concessão do registro e inscrição de programa à instituição Lar Infantil 
Chico Xavier. 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de 
atendimento aos direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei nº 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos dos artigos 61 e seguintes 
do seu Regimento Interno, e por decisão da 208° Reunião Plenária Ordinária de 11/04/2011, 
RESOLVE:
Art. 1º Conceder registro PROVISÓRIO de 180 (cento e oitenta dias) á instituição LAR INFAN-
TIL CHICO XAVIER, sob o nº 228/2011, e inscrever seu Programa de Proteção nos Regimes 
de atendimento, em conformidade com o processo 0400-001.669/2011, a contar da entrada em 
vigor desta Resolução.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua deliberação em plenário.

MILDA LOURDES PALA MORAES

RESOLUÇÃO DE REGISTRO Nº 229, DE 11 DE ABRIL DE 2011. 
Dispõe sobre a concessão do registro e inscrição de programa à instituição Associação Centro 
Formativo - CEFE. 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações de 
atendimento aos direitos da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 90 e 91 da Lei n. 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), nos termos dos artigos 61 e seguintes 
do seu Regimento Interno, e por decisão da 208° Reunião Plenária Ordinária de 11/04/2011, 
RESOLVE:
Art. 1º Conceder registro PROVISÓRIO de 180 (cento e oitenta dias) á instituição ASSOCIAÇÃO 
CENTRO FORMATIVO - CEFE, sob o nº 229/2011, e inscrever seu Programa de Proteção nos 
Regimes de atendimento, em conformidade com o processo 0400-000.412/2010, a contar da 
entrada em vigor desta Resolução.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua deliberação em plenário.

MILDA LOURDES PALA MORAES

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

FUNDO PRÓ-JURÍDICO
 CONSELHO ADMINISTRATIVO

PORTARIA CONJUNTA Nº 1/2011, DE 17 DE MARÇO DE 2011. (*)
O TITULAR DOS ÓRGÃOS CEDENTE E FAVORECIDO, no uso das atribuições regimentais, 
e ainda de acordo com o disposto no Decreto nº 17.698, de 23 de setembro de 1996 e artigo 19 
do Decreto nº 32.598/2010, e tendo em vista o objeto do processo 020.003.989/2010, RESOLVE: 
Art. 1º Descentralizar dotações orçamentárias, na forma abaixo especificada:
DE: UO: 12901 – FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
UG: 120901 – FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
PARA: UO: 12101 – PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PGDF
UG: 120101– PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PGDF
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0127.338.0002 – Construção do Edifício Sede da 
Procuradoria Geral. 
NATUREZA DE DESPESA: 449051 – FONTE: 100 - VALOR R$ 250.000,00.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a construção da 
nova Sede da Procuradoria Geral do Distrito Federal.
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

ROGÉRIO MARINHO LEITE CHAVES
U.O Cedente

ROGÉRIO MARINHO LEITE CHAVES
U.O Favorecida

__________
(*) Republicado por haver sido encaminhado com incorreção do original, publicado no DODF 
nº 57, de 24 de marços de 2011, página11.
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