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PORTARIA N° 206, DE 9 DE SETEMBRO DE 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atri-
buições regimentais combinado com o Decreto nº 26.688, de 29 de março de 2006, RESOLVE:
Art. 1° Aprovar concessão de apoio institucional e logístico de infra-estrutura ao evento “Copa 
Centro-oeste de Karatê” nos termos constantes no processo 220.000.729/2011.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CÉLIO RENÉ TRINDADE VIEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 95, DE 25 DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre a suspensão automática dos registros e inscrições de programas das entidades 
que não apresentaram os seus relatórios anuais, em conformidade com o §1º do artigo 67 do 
Regimento Interno do CDCA/DF.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DO DISTRITO FEDERAL, com fulcro no §1º do artigo 67 do Regimento Interno (Resolução 
Normativa nº 40, de 28 de agosto de 2009), por deliberação da 212ª Reunião Plenária Ordinária 
de 25 de agosto de 2011, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º Tornar público a suspensão automática dos registros e inscrições de programas, por falta 
de cumprimento no artigo 67 do Regimento Interno do CDCA/DF, das entidades a seguir: AÇAO 
SOCIAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO; ASSOCIAÇÃO BENÉFICA CRISTÃ 
PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL – ABC; ASSOCIAÇÃO BENEFICEN-
TE BATISTA INDEPENDENTE DE BRASILIA; ASSOCIAÇÃO MONTE DAS OLIVEIRAS; 
ASSOCIAÇÃO NOVA VIDA DE AÇÃO SOCIAL; CASA DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE – CACRIA; CASA DO CEARA; CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA; CENTRO 
COMUNITARIO DE ASSISTENCIA A CANDANGOLÂNDIA; CENTRO DE EDUCAÇÃO 
POPULAR DE SÃO SEBASTIÃO – CEPSS; CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA FA-
MILIA E DA CRIANÇA; CRECHE COMUNITÁRIA ESPERANÇA PARA VIVER; CRECHE 
CRIANÇA CIDADÃ DO VARJÃO; CRECHE MEDALHA MILAGROSA; FRATERNIDADE 
ASSISTENCIAL LUCAS EVANGELISTA; FUNDAÇÃO CIDADE DA PAZ; FUNDAÇÃO 
PROJETO PESCAR; INSTITUTO BOMBEIROS AMIGOS DA VIDA; INSTITUTO CAVALO 
SOLIDÁRIO; INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E ARTES POPULARES; 
INSTITUTO DE SERVIÇO SOCIAL PAX; INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; INSTITUTO NOSSA SENHORA DO BRASIL; LAR 
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT; MEDIATECA - ORGANIZAÇÃO 
PARA INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL; OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; 
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA BATUÍRA; SOCIEDADE ESPIRITA DO MENOR 
“SEMENTE DE LUZ”; URBANIDADE E INSERÇÃO SOCIAL – URBIS; VALOR CULTU-
RAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ATENDIMENTO DA CULTURA.
Art. 2º Esta Resolução entre em vigor na data de sua deliberação em plenário.

MILDA LOURDES PALA DE MORAES

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 31, DE 9 DE SETEMBRO DE 2011.
O PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 6º, incisos V e XXII, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho 
de 2001, RESOLVE:
Art. 1º Delegar à Chefe de Gabinete da Procuradoria Geral do Distrito Federal competência 
para aprovar pareceres nos casos de ausências e impedimentos eventuais do Procurador Geral 
do Distrito Federal e do Procurador Geral Adjunto.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

ROGÉRIO LEITE CHAVES

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº 225, DE 06 DE SETEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre o Sistema de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da com-
petência que lhe confere o art. 84, XXVI, do Regimento Interno, tendo em vista o decidido pelo 
egrégio Plenário na Sessão Extraordinária Administrativa nº 716, realizada em 06 de setembro 
de 2011, conforme consta do Processo nº 16.987/11, e
Considerando a necessidade de colocar em prática as políticas de recursos humanos estabelecidas 
pelo Tribunal na Decisão nº 12/08 – AD; 
Considerando a necessidade de modernizar as práticas de gestão de pessoas e de administração 
de pessoal, de modo a alinhar a força de trabalho aos objetivos institucionais e ao atendimento 
da missão do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
Considerando a necessidade de implantar instrumentos que viabilizem o acompanhamento e a 
gestão do desempenho, da capacitação e desenvolvimento dos servidores do Tribunal de Con-
tas, e de propiciar melhores condições para o desempenho das atribuições funcionais, resolve:

Art. 1º Fica instituído o Sistema TCDF de Gestão de Pessoas, por meio do qual serão operacio-
nalizadas as Políticas de Recursos Humanos deste Tribunal de Contas, na forma estabelecida 
nesta Resolução. 

DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º Para efeito de aplicação do disposto nesta Resolução, ficam adotadas as se-
guintes definições:
I – Desenvolvimento: Processo estruturado de aquisição de competências, alinhado às prioridades 
estratégicas da Instituição, visando o atendimento das demandas organizacionais e oferecimento 
de oportunidades de crescimento pessoal e profissional para os servidores;
II – Competências: Conjunto de conhecimentos, habilidades, disposições comportamentais e 
realizações que credenciam o servidor para o desempenho profissional de uma ação específica 
ou em uma determinada área;
III – Desempenho: Ações laborais realizadas pelo indivíduo no exercício de suas atribuições e 
responsabilidades;
IV – Resultado: Produto do desempenho, decorrente do uso adequado das competências do 
indivíduo no papel organizacional que lhe foi designado;
V – Desempenho Competente: Desempenho ocupacional qualificado que produz resultados que 
asseguram o cumprimento da missão da organização e a sustentabilidade;
VI – Consultoria Interna em Gestão de Pessoas: Forma de estruturação que atribui à área de 
recursos humanos o papel de Consultora Interna em assuntos de RH, para as demais áreas da 
organização, que assumem a execução dos processos respectivos;
VII – Clima Organizacional: Qualidade do ambiente, social, institucional e material, percebida 
ou experimentada pelos servidores, que potencialmente afeta a produtividade, a capacidade de 
inovação da organização e a qualidade das relações de trabalho estabelecidas; 
VIII – Gestor de Pessoas: Designação que retrata o papel da chefia imediata ou dirigente setorial 
como responsável pela efetiva gestão de pessoas e de sua equipe, em relação aos servidores 
lotados na respectiva área;
IX – Espaço Ocupacional: Conjunto de atribuições demandadas pela organização e responsabi-
lidades assumidas pelo servidor diante do trabalho, no desempenho de um papel organizacional;
X – Perfil Ocupacional: Documento que reúne os resultados, as atividades e os indicadores 
comportamentais de desempenho realizados por um ou mais profissionais da organização, bem 
como as competências requeridas para o adequado exercício dos descritores do perfil.

DO MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TCDF
Art. 3º O Sistema TCDF de Gestão de Pessoas é composto pelo conjunto das Políticas de Recursos 
Humanos previstas na Decisão nº 12/08 – AD, dos subsistemas, dos programas, instrumentos e 
ações previstos nesta Resolução, e tem o objetivo de: 
I – promover a melhoria da eficiência e eficácia dos serviços prestados pelo Tribunal;
II – proporcionar o desenvolvimento permanente do corpo técnico e gerencial;
III – alinhar as competências requeridas dos servidores aos objetivos da Instituição, tendo como 
referência a missão e o plano estratégico;
IV – desenvolver uma cultura pautada pelo mérito, a partir da valorização do desempenho fun-
cional e do reconhecimento profissional;
V – estimular e valorizar a aprendizagem e o conhecimento;
VI – formar uma imagem institucional de excelência para o Tribunal perante a sociedade.
Parágrafo único. O Sistema TCDF de Gestão de Pessoas abrange os seguintes subsistemas, que 
se relacionam entre si de maneira articulada:
I – Subsistema de Recrutamento, Seleção e Integração;
II – Subsistema de Desenvolvimento;
III – Subsistema de Remuneração e Benefícios;
IV – Subsistema de Suporte à Gestão;
V – Subsistema de Controles e Registros;
VI – Subsistema de Promoção da Qualidade de Vida.

DO SUBSISTEMA DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INTEGRAÇÃO
Art. 4º O Subsistema de Recrutamento, Seleção e Integração tem a finalidade de:
I – manter informações permanentemente atualizadas quanto ao dimensionamento da força 
de trabalho e da estrutura de cargos efetivos necessárias ao bom funcionamento dos Serviços 
Auxiliares;
II – propor a realização sistemática e coordenada de concursos com vistas à nomeação e lotação 
de servidores com perfil adequado à missão e aos objetivos institucionais, observando os limites 
decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 1º O Subsistema de Recrutamento, Seleção e Integração é composto pelos seguintes 
instrumentos:
I – dimensionamento da força de trabalho e do Quadro de Pessoal;
II – Programa de Recrutamento e Seleção;
III – Programa de Alocação e Integração.
§ 2º Os instrumentos de gestão de pessoas relacionados no parágrafo anterior serão detalhados 
em atribuições, processos de trabalho e manuais de serviço.

DO SUBSISTEMA DE DESENVOLVIMENTO
Art. 5º O Subsistema de Desenvolvimento tem por objetivo:
I – gerir o desempenho individual e de equipes mediante desdobramento do planejamento estra-
tégico em objetivos e metas, e estes em alvos de desempenho e resultados a serem alcançados;
 II – distinguir as exigências de desempenho dos diferentes setores, cargos e funções;
III – distinguir e destacar os servidores e gestores que contribuem para o cumprimento da missão 
institucional;
IV – identificar os desempenhos que demandam ajustes;
V – criar condições favoráveis ao pleno desenvolvimento e comprometimento profissional do 
servidor.
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