
ORDEM DE SERVIÇO Nº 85, DE 30 DE MARÇO DE 2020
A CHEFE DA CORREGEDORIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo inciso I, 
do artigo 1º da Portaria n° 413, de 06 de dezembro de 2016, publicada no DODF nº 229, 
de 7 de dezembro de 2016, p. 35, resolve:
Art. 1º Acolher integralmente o Relatório Final da Comissão Processante designada para 
apuração dos fatos constantes do Processo nº 00080.00087684/2019-76.
Art. 2º Arquivar os autos, nos termos do inciso I, do § 1º e §2º, do artigo 244, da Lei 
Complementar nº 840/2011.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÔNICA MARIA CUNHA GONDIM

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA
 

PORTARIA Nº 05, DE 27 DE MARÇO DE 2020
A DIRETORA EXECUTIVA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais a teor dos Artigos 26 e 27, 
incisos IV ao VI, do Estatuto da FUNAB aprovado por meio do Decreto nº 36.114/2014, 
e, ainda, tendo em vista o disposto nas alíneas "a" e "b" da Cláusula Segunda e nos itens 
1.10, 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 2.7 e 3 da Cláusula Quarta, ambas do Acordo de Cooperação 
Técnica SEI-GDF n.º 01/2018, celebrado entre esta entidade e a Secretaria de Estado de 
Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, resolve:
Art. 1º Revogam-se as Portarias nº 01, de 22 de março de 2019, e nº 02, de 03 de maio de 
2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE BENCK

SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL
 

PORTARIA Nº 31, DE 27 DE MARÇO DE 2020
Altera a Portaria nº 25, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre o Plano de Contingência 
e medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas 
atribuições legais previstas no artigo 102, incisos I e X, do Regimento Interno da Polícia 
Civil do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto Distrital nº. 30.490/2019, de 22 de junho 
de 2009, resolve:
Art. 1º A Portaria 25, de 18 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 23. Fica implementada, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, 
excepcionalmente, a jornada de serviço em dois turnos alternados, das 7h às 14h e das 12h 
às 19h, cabendo ao dirigente da unidade realizar a distribuição dos servidores que laboram 
no regime de expediente nos respectivos turnos, de modo a diminuir a aglomeração de 
pessoas no mesmo ambiente, mantida a carga horária ordinária do servidor e sem prejuízo 
da continuidade na prestação do serviço.” (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim de Serviço.

ROBSON CÂNDIDO DA SILVA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
 

INSTRUÇÃO Nº 342, DE 27 DE MARÇO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o artigo XI, XVIII e XX do 
Regimento Interno do DETRAN/DF, aprovado pelo Decreto nº: 27.784, de 16 de março 
de 2007, considerando o disposto no artigo 3º do Decreto nº: 40.546 de 20 de março de 
2020, que dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, em 
decorrência das medidas de contenção do vírus COVID-19, bem como a necessidade de 
resguardar os servidores da Autarquia dos perigos de contágio e assegurar a continuidade 
do serviço público, resolve:
Art. 1º Prorrogar, por prazo indeterminado, de forma excepcional e provisória, o regime 
de teletrabalho aos servidores e estagiários da Autarquia, instituído pela Instrução nº 324, 
de 23 de março de 2020, mantidas as regras estabelecidas na referida instrução, podendo 
ser, a qualquer tempo, suspensa a presente regulamentação ou reavaliados os seus 
regramentos de acordo com a necessidade.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ZÉLIO MAIA DA ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SUBSECRETARIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS
 

EXTRATO DE DECISÃO Nº 01, DE 13 DE MARÇO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS, DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, de acordo com as

disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e, Decreto Distrital nº 37. 

843, de 13 de dezembro de 2016 e diante da instrução probatória contida no Processo SEI 

nº 00400-00000834/2019-58, referente ao Edital de Chamamento Público nº 01/2019 – 

SUBED, decide: Negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Organização 

da Sociedade Civil Desafio Jovem de Brasília, conforme os argumentos insertos no DOC 

SEI nº 37084299, acolhendo na íntegra a decisão da Comissão de Seleção, em atenção aos 

princípios da vinculação ao edital e do julgamento objetivo.

RODRIGO BARBOSA DA SILVA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

 

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 45, DE 27 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a suspensão temporária das atividades de entidades registradas no 

CDCA/DF e da execução dos projetos financiados pelo Fundo dos Direitos de Criança e 

Adolescente do Distrito Federal.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, órgão autônomo, paritário e 

deliberativo da política de promoção dos direitos da criança e do adolescente, controlador 

das ações de implementação dessa política e responsável por fixar critérios de utilização e 

planos de aplicação do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA-DF, 

criado por força da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA), e pela Lei Distrital nº 234/1992, regido pela Lei Distrital n° 5294/2014, vinculado 

administrativamente à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal 

(SEJUS/DF), por deliberação ad referendum da Diretoria Executiva do CDCA/DF, 

realizada em 27 de março de 2020, no uso de suas atribuições e:

Considerando que na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal adotam-

se os princípios do interesse superior e da proteção integral à criança e ao adolescente e 

com Absoluta Prioridade.

Considerando os pronunciamentos da Organização Mundial de Saúde – OMS, para que os 

países redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus e que em 

16 de março de 2020 há registros de mortes de crianças pelo COVID-19.

Considerando os Decretos Distritais n° 40.520, de 14 de março de 2020, e 40.550, de 23 

de março de 2020, que: “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, e dá outras 

providências”.

Considerando o Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016 que dispõe sobre 

o regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública distrital e as 

organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal, resolve:

Art. 1º Recomendar às entidades registradas no CDCA/DF que atuam nos regimes de 

atendimento de orientação e apoio sociofamiliar e apoio socioeducativo em meio aberto, a 

suspensão das atividades, por tempo indeterminado, em cumprimento ao Decreto nº 

40.550, de 23 de março de 2020, o qual suspendeu diversas atividades e eventos coletivos, 

inclusive atividades educacionais, a fim de evitar a disseminação do novo Coronavírus 

(COVID-19).

Art. 2º Recomendar às entidades que executam projetos de com recursos do Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente a suspensão das atividades, por tempo 

indeterminado, em cumprimento ao Decreto nº 40.550, de 23 de março de 2020, o qual 

suspendeu diversas atividades e eventos coletivos, inclusive atividades educacionais, a fim 

de evitar a disseminação do novo Coronavírus (COVID-19).

Art. 3º Esta Resolução Ordinária entra em vigor na data de sua publicação.

CORACY COELHO CHAVANTE

SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

PORTARIA Nº 73, DE 30 DE MARÇO DE 2020

Regulamenta, no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do 

Distrito Federal, o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o 

teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, face a pandemia declarada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em decorrência do coronavírus (COVID-19).

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA 

CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 

III, do parágrafo único, do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, c/c o art. 30 do 

Decreto 39.368, de 04 de outubro de 2018; Art. 3º do Decreto 39.805, de 6 de maio de 

2019, resolve:
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