
a partir desta data, como medida necessária ao fluxo e tramite de documentos neste

Departamento, quanto aos procedimentos a serem adotados em relação ao projetos

AsBuilt, no tocante ao recebimento e arquivamento e atualização no banco cadastral

deste Departamento.

Considerando a necessidade de disponibilizar pasta para Projeto AsBuilt, recebido

pelo Executor/Comissão Executora de obra, para consulta e download dos servidores

SUTEC e demais Superintendências e Coordenações do DER-DF, quando necessário

e mediante a solicitação, possibilitando o acesso aos projetos AsBuilt, salvos pelo

Executor/Comissão Executora de obra responsável pelo contrato, em suas versões

editável e pdf, para a atualização do banco de dados do DER-DF e entrega oficial

dos arquivos de projetos AsBuilt á SUTEC.

Considerando a necessidade de aperfeiçoar a interação entre as Superintendências do

DER-DF, resolve:

Art. 1º A presente Instrução tem como objetivo disciplinar a disponibilização em

qualquer computador do DER-DF, através de prévia autorização, via executor, dos

projetos AsBuilt para atualização do banco de dados do DER-DF e entrega oficial

dos arquivos de projetos AsBuilt á SUTEC.

Art. 2º Para a liberação de acesso, disponível no ProjectWise na pasta AsBuilt,

plataforma de gerenciamento eletrônico de arquivos de projeto, é necessário que o

executor do contrato faça o requerimento junto à Coordenação de Tecnologia da

Informação - CTINF.

Art. 3º Todos os procedimentos para acesso e visualização de projetos encontram-se

no campo “Instrução de serviço para executores de obras do DER-DF”,

disponibilizado na Intranet do DER-DF.

Art. 4º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

FAUZI NACFUR JÚNIOR

SOCIEDADE DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE BRASÍLIA

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 10 DE MARÇO DE 2021

PLANO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
DA TCB PARA O EXERCÍCIO DE 2021

O DIRETOR PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS
DE BRASÍLIA LIMITADA – TCB, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Inciso XIII, da cláusula Vigésima Quinta do Contrato Social da TCB e
CONSIDERANDO:
O disposto na Lei n.º 3.184, de 29 de agosto de 2.003, publicada no DODF n.º
168, de 01 de setembro de 2003; e
CONSIDERANDO a dotação orçamentária aprovada para esta Empresa, relativa
ao Exercício de 2021, conforme Lei Orçamentária n.º 6.778/2.021, publicada no
Suplemento ao DODF Ano Edição Extra Nº 1-A, de 06 de Janeiro de 2.021,
Programa de Trabalho: 26.131.6216.8505.8708 - PUBLICIDADE E
PROPAGANDA – UTILIDADE PÚBLICA – TCB – DISTRITO FEDERAL e
Programa de Trabalho 26.131.8216.8505.0027 – PUBLICIDADE E
PROPAGANDA – INSTITUCIONAL – TCB – DISTRITO FEDERAL, Elemento
de Despesa: 33.90.39 e 33.91.39, Fonte: 220, valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), resolve:
I - APROVAR o Plano de Publicidade e Propaganda da TCB, para o Exercício de
2021, na forma abaixo:
Art. 1º O Plano de Publicidade e Propaganda da TCB tem como objetivo a
divulgação de projetos e ações desenvolvidas pela TCB junto aos usuários do
transporte público coletivo, escolar e à população em geral do Distrito Federal.
Art. 2º As campanhas de publicidade serão realizadas de acordo com o período de
demanda de cada ação e/ou adequadas às necessidades emergenciais de cada
projeto ou ação, em conformidade com a disponibilidade orçamentária
previamente aprovada pela Diretoria Colegiada da Empresa.
Art. 3º Em cada campanha de publicidade ou propaganda a ser desenvolvida pela
TCB, deve definir a época de sua execução, de acordo com as variáveis então
existentes, a estratégia escolhida, a intensidade de exposição, os custos de
produção necessários, verificação e análise dos resultados esperados.
Art. 4º As campanhas publicitárias e de propaganda da TCB devem ser veiculadas,
preferencialmente, nos espaços publicitários da frota de ônibus da própria
Empresa, ou locados e outros definidos pelo Conselho de Transporte Público
Coletivo do Distrito Federal.
Art. 5º A previsão de Despesas neste Exercício de 2021, de acordo com os
recursos orçamentários aprovados, é a seguinte:
I - PRODUÇÃO: Produção de peças publicitárias (adesivos, filmes,
documentários, material para internet, spot, anúncio, outdoor, faixa, cartaz, folder,
etc). Percentual estimado em 40% (quarenta por cento);
II - VEICULAÇÃO: Espaços publicitários definidos na frota de ônibus da TCB,
mídia radiofônica, eletrônica, impressa e alternativa para campanhas. Percentual
estimado em 40% (quarenta por cento);
III - SERVIÇOS DE TERCEIROS: Assessoramento e apoio, contratação de
fornecedores e prestadores de serviços, locação e comercialização de espaços etc.
Percentual estimado em 20% (vinte por cento).
Art.. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

CHANCERLEY DE MELO SANTANA

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 187, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelo artigo 114, do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 34.320, de 26 de abril
de 2013, publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013, e delegadas pelo art. 1º, da
Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019,
e com fundamento no Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, e no Decreto nº 41.849,
de 27 de fevereiro de 2021, resolve:
Art. 1º Adotar, no âmbito de todas as Unidades de Atendimento ao Cidadão - Na Hora, da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), sem prejuízo da adequada
prestação dos serviços e do funcionamento regular das unidades.
Art. 2º O horário de funcionamento das Unidades de Atendimento ao Cidadão - Na Hora será
das 7h30 às 18h, de segunda a sexta-feira.
§ 1º A entrega de senhas nas unidades do Na Hora ocorrerá de segunda à sexta-feira, no
horário de 8h às 17h30.
§ 2º Deverão ser observados os horários estabelecidos para o funcionamento de shopping
centers, feiras e centros comerciais onde as unidades do Na Hora estiverem presentes.
Art. 3º Deverá ser realizada a organização de uma escala de revezamento de dia ou horário de
trabalho entre os servidores, a ser definida pela chefia imediata juntamente com o superior
hierárquico.
§ 1º A organização de escala de revezamento deve prever a realização de teletrabalho, cursos
de capacitação online e/ou participação em grupos de trabalho a serem criados pela Sejus.
§ 2º Os servidores quando estiverem sob regime de teletrabalho devem ficar de sobreaviso.
Art. 4º Deve haver a vedação nas equipes de pessoas consideradas do grupo de risco, em
conformidade com o disposto no § 6º, do art. 1º, do Decreto nº 41.841/2021.
Parágrafo único. O servidor deverá comunicar tal situação para a chefia imediata, devendo-se
observar o constante no § 7º, do art. 1º, do Decreto nº 41.841/2021.
Art. 5º Deverão ser adotados no atendimento aos cidadãos todos os meios para evitar
aglomerações nas unidades.
Art. 6º No atendimento ao cidadão deverão ser observadas as seguintes situações:
I - obrigatoriedade do uso de máscaras para que o cidadão possa entrar e ser atendido nas
unidades;
II - obrigatoriedade de agendamento prévio para atendimento presencial, com orientação de
que o cidadão busque os serviços de atendimento presencial somente em casos urgentes;
III - não será permitida a entrada de acompanhantes, os atendimentos serão realizados
individualmente, salvo nas hipóteses de extrema necessidade;
IV - o número de pessoas dentro das unidades será controlado mediante espaço interno para
atendimento imediato no órgão buscado e/ou na sala de espera;
V - o distanciamento recomendado pelos órgãos de saúde será devidamente demarcado para
a espera e atendimento dos usuários; e
VI - deverá haver aferição de temperatura do cidadão a ser atendido, antes de sua entrada no
espaço interno das unidades.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO

PORTARIA Nº 188, DE 09 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre o funcionamento da Secretaria Executiva do Conselho dos Direitos do
Idoso do Distrito Federal.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo artigo 114, do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº
34.320, de 26 de abril de 2013, publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013,
pag. 2, e, delegadas pelo art. 1º, incisos VII e XXII, da Portaria nº 141, de 05 de
julho de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, pág. 12,
considerando a Lei nº 4.602, de 15 de julho de 2011, e o Decreto nº 41.841, de 26 de
fevereiro de 2021, resolve:
Art. 1º O funcionamento presencial da Secretaria Executiva do Conselho dos
Direitos do Idoso do Distrito Federal será realizado durante o período das 9 horas às
18 horas, as segundas, quartas e sextas-feiras ou através do telefone (61) 2104-4231.
§ 1º Nos demais dias e horários, o atendimento e o recebimento de denúncias
referentes a violações de direitos da pessoa idosa será realizado através do e-mail:
cdi@sejus.df.gov.br.
§ 2º Os servidores da Secretaria Executiva do CDI/DF que se enquadrem nas
disposições dos incisos I a IV, do § 6º, do art. 1º, do Decreto nº 41.841, de 26 de
fevereiro de 2021, ficarão em regime de teletrabalho, das 8h às 17h.
Art. 2º As reuniões do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal deverão
ser realizadas, preferencialmente, de forma virtual ou por videoconferência.
Art. 3º Os pedidos de registro das entidades não-governamentais e inscrição dos
programas, projetos e serviços de atendimento e assistência à pessoa idosa das entidades
governamentais e não-governamentais deverão ser endereçados ao Conselho dos Direitos
do Idoso do Distrito Federal através do e-mail cdi@sejus.df.gov.br, nos termos da
Resolução nº 40, de 02 de julho de 2013 do CDI/DF.
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Art. 4º A fiscalização realizada pelo CDI/DF do funcionamento dos órgãos
governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso, bem como a gestão de
recursos e desempenho de programas e projetos aprovados pelo Conselho; a
fiscalização da criação, da instalação e da manutenção das instituições de atendimento
ao idoso, e a fiscalização das ações governamentais e não-governamentais na execução
da Política Distrital do Idoso; continuarão sendo realizadas, mesmo durante o período
de restrição, em virtude da pandemia da COVID-19.
§ 1º A escala de atendimento e fiscalização deve prever a vedação, nas equipes
presenciais, de pessoas consideradas do grupo de risco, conforme descrito no Plano de
Contingência da Secretaria de Estado de Saúde, observando-se o disposto no § 6º, do
art. 1º, do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021.
Art. 5º Devem ser adotados os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado
Justiça e Cidadania, bem como o protocolo sanitário de atendimento, com a previsão de
uso de máscaras por conselheiros, servidores, colaboradores e atendidos, mantendo o
distanciamento social na sede do CDI/DF.
Art. 6º As medidas previstas nesta Portaria poderão ser reavaliadas a qualquer momento.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA IDOSO
CONSELHO DE DIREITOS DO IDOSO

 

RESOLUÇÃO Nº 158, DE 03 DE MARÇO DE 2021

Altera os artigos 1º, caput; 3º; 5º, parágrafos 1º, 2º e 6º, e inclui o parágrafo 11; 10,
caput; 13, caput e parágrafo 2º; e 17, caput; da Resolução n.º 16, de 29 de março de
2012.

O CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições estabelecidas na Lei nº 4.602, de 15 de julho de 2011 e tendo em
vista deliberação qualificada do Plenário do Conselho, em sua 2ª Reunião Ordinária,
de 03 de março de 2021, resolve:

Art. 1º A Resolução nº 16, de 29 de março de 2012, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

TÍTULO I

DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA

Art. 1º O Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal – CDI/DF, com sede e
foro no Distrito Federal, órgão de caráter paritário, consultivo e deliberativo,
vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal,
conforme o Decreto nº 39.807, de 07 de maio de 2019, criado pela Lei Nº 218, 26 de
dezembro de 1991, alterado pela Lei nº 4.602, 15 de julho de 2011, tem por
finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e implementação da Política
Distrital do Idoso, bem como acompanhar, fiscalizar, participar da coordenação,
supervisionar, avaliar e deliberar sobre as políticas e ações voltadas para o idoso no
Distrito Federal, em consonância com a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, e
especificamente:

CAPÍTULO II
DO MANDATO E DA ELEIÇÃO

Art. 3º Os representantes de que trata o inciso I do artigo anterior, e seus respectivos
suplentes, serão indicados pelos titulares dos órgãos, trinta dias antes do término dos
mandatos, permitida somente uma recondução por igual período.
Art. 5º ........................................................
§ 1º Até que seja instituído o Fórum Distrital Permanente do Idoso, a eleição será
convocada pelo CDI/DF, por meio de edital, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal, noventa dias antes do término do mandato dos seus representantes, sendo o
processo eleitoral regulamentado pelo CDI/DF.
§ 2º. A eleição das organizações da sociedade civil será realizada pelo menos 60 dias
antes do final do mandato.
§ 6º. Para participar do processo eleitoral as instituições não-governamentais que
ofertem as seguintes modalidades de atendimento, devem estar devidamente
registradas no Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal:
a) acolhimento institucional para pessoas idosas em Instituições de Longa
Permanência, Casa-Lar ou serviço de acolhimento em repúblicas;
b) proteção social especial em Centros – Dia e oficina abrigada de trabalho;
c) serviços de convivência, como centros de convivência e associações de idosos.
§ 11º. A secretaria a qual o CDI/DF está vinculado deverá disponibilizar acesso ao
Sistema Eletrônico de Informação-SEI a todos os conselheiros do CDI/DF

SEÇÃO I
DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 10 O Presidente e Vice-Presidente do CDI/DF serão eleitos pela maioria
absoluta de seus membros, para cumprirem mandato de dois anos, sendo o processo
eleitoral de escolha definido em regulamento próprio, aprovado por meio de
Resolução.

SEÇÃO I
DO PLENÁRIO

Art. 13. O Plenário reunir-se-á mensalmente, de fevereiro a dezembro, e,
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou a requerimento da
maioria simples de seus membros, mediante pauta a ser encaminhada aos
Conselheiros com antecedência mínima de dez dias úteis para conhecimento,
sugestões e aprovação.
§ 2º As reuniões extraordinárias do CDI/DF deverão ser convocadas com o mínimo de dez
dias úteis de antecedência para tratar do assunto exclusivo que a originou.

SEÇÃO II
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 17. A secretaria executiva será composta de assessor (a) especial e funcionários (as)
administrativos, cujos nomes serão sugeridos pelo plenário do CDI/DF e encaminhados
para a Secretaria a qual o CDI/DF estiver vinculado.

SEÇÃO VI
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art.25................................ ...........................................
XI. Proceder ao recebimento de pedido de registro de entidades não governamentais e de
inscrição de programas de entidades governamentais ou não governamentais que realizam
atendimento ao idoso;
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO Nº 159, DE 03 DE MARÇO DE 2021

Altera os artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10, da Resolução n.º 40, de 2 de julho de 2013.

O CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições estabelecidas na Lei nº 4.602, de 15 de julho de 2011 e tendo em vista deliberação
qualificada do Plenário do Conselho, em sua 2ª Reunião Ordinária, de 03 de março de 2021,
resolve:

Art. 1º A Resolução nº 40, de 2 de julho de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:

CAPÍTULO I – DO REGISTRO
Art. 2º..................................................................................................
a) Instituições de Longa Permanência: são instituições governamentais ou não
governamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de
liberdade, dignidade e cidadania;
b) Casa-Lar: residência, em sistema participativo, cedida por instituições públicas ou privadas,
destinada a idosos detentores de renda insuficiente para sua manutenção e sem família;
c) República: destinada a pessoas idosas que tenham condições de desenvolver, de forma
independente, as atividades da vida diária, mesmo que requeiram o uso de equipamentos
de autoajuda;
d) Centro-dia, é um serviço é uma unidade pública destinada ao atendimento
especializado a pessoas idosas e a pessoas com deficiência que tenham algum grau de
dependência de cuidados;
e) Oficina Abrigada de Trabalho: local destinado ao desenvolvimento, pelo idoso, de
atividades produtivas, proporcionando-lhe oportunidade de elevar sua renda, sendo regida
por normas específicas;
f) Centro de Convivência: local destinado à permanência diurna do idoso, onde são
desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, associativas e de educação
para a cidadania;
g) Associação: local destinado a realização de atividades culturais, sociais, religiosas,
recreativas etc., sem fins lucrativos, ou seja, não visam lucros e dotadas de personalidade
distinta de seus componentes.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA REGISTRO E INSCRIÇÃO DE
PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS

Art. 5º....................................................................................
I - formulário padrão de cadastramento - Anexo I desta resolução;
II - requerimento de solicitação de registro ou renovação, quando for o caso, endereçado ao
Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal;
XI - certidões negativas criminal e cível de seus dirigentes, emitidas pelo Tribunal de Justiça
local e Tribunal Regional Federal, respectivo.
XII - relatório das ações desenvolvidas pela Instituição no ano anterior, para cumprimento das
orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo novo Coronavírus em Instituições
de Longa Permanência para Idosos-ILPI estipulados nas notas técnicas da ANVISA e pela
SES/DF, no Plano de ação para organização do cuidado em Instituições de Longa Permanência
de Idosos (ILPI) e em Serviços de Acolhimento para as Pessoas Idosas (públicas, privadas e
conveniadas) do Distrito Federal.
Art. 6º..............................................................................
I - formulário padrão de cadastramento, Anexo I desta resolução;
II - requerimento de solicitação de inscrição de programa ou renovação, quando for o caso,
endereçado ao Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal;
IX - certidões negativas criminal e cível de seus dirigentes, emitidas pelo Tribunal de Justiça
local e Tribunal Regional Federal, respectivo.
X - especificar as ações desenvolvidas pela Instituição no ano anterior, para prevenção e
controle de infecções pelo COVID-19 entre os idosos e colaboradores.
Art. 7º...................................................................
I - formulário padrão de cadastramento, Anexo I desta resolução;
II - requerimento de solicitação de inscrição de programa ou renovação, quando for o caso,
endereçado ao Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal;
V - especificar as ações desenvolvidas pela Instituição no ano anterior, para prevenção e
controle de infecções pelo COVID-19 entre os idosos e colaboradores.

CAPÍTULO IV - DO DEFERIMENTO
Art. 10. O certificado de registro e de inscrição dos programas, projetos e serviços
desenvolvidos por entidades governamentais e não-governamentais será válido por
02 (dois) anos.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da publicação.

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Presidente do Conselho

PÁGINA 20 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 47, QUINTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br


