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PORTARIA CONJUNTA DE Nº 02 DE 30 DE MAIO 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - SE-
MA, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DE-
SENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI e o PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSIS-
TÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelos respectivos Regimentos Internos e amparadas
nas disposições contidas no artigo 105, parágrafo único, incisos I, III e V da Lei Orgânica do
Distrito Federal e o Convênio nº 001/2016, tratado no processo 393.000.223/2015, RE-
S O LV E M :
Art. 1º Instituir comissão executora do Convênio de nº 001/2016 para analisar e emitir
pareceres, supervisionar, fiscalizar, acompanhar as execuções e atestar as faturas de acordo
com o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto nº 32.598 de 15 de
dezembro de 2010 e posteriores alterações, e na Instrução Normativa nº 01, de 22 de
dezembro de 2005.
Art. 2º Designar os seguintes servidores para compor a Comissão Executora do Convênio de
nº 001/2016:
I. Leider Alves de Oliveira, matrícula nº 37.668-X - SEMA - DF;
II. Mac Leonardo da Silva Souto, matrícula nº 185.696-0 - SEAGRI - DF, e;
II. Marcos de Lara Maria, matrícula nº 563-0 - EMATER - DF.
Art. 3º A Comissão poderá, em nome da SEMA - DF, SEAGRI - DF e EMATER - DF,
convidar representantes das Unidades vinculadas que já tenham desenvolvido trabalhos
similares, bem como, realizar reuniões ampliadas para promoção de discussões que permitam
o melhor desempenho das atividades sem ônus para as Secretarias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO

BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO Nº 80, DE 30 DE MAIO DE 2016.
O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais,
conforme o disposto no inciso VII, do artigo 14, da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de
2008, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei nº 10.520/2002, conforme de-
liberação da Diretoria Colegiada, tendo em vista o que consta nos autos do processo:
197.000.244/2016, referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2016, que versa sobre a contratação
de empresa especializada em fornecimento de jornais e revistas, tendo em vista a adjudicação
de seu objeto, pelo pregoeiro, em favor da Empresa Eldex Distribuidora de Jornais e Revistas
Ltda. - ME, CNPJ nº 10.719.671/0001-60, RESOLVE: HOMOLOGAR o certame.

PAULO SALLES

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 25 de maio de 2016

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições que lhe confere o
artigo 105, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal, considerando o Termo de
Rescisão Contratual por Iniciativa do Contratado, RESOLVE:
RESCINDIR o contrato Individual de Prestação de Serviços por Prazo Determinado ce-
lebrado com Senhor ALEXANDRE MYNSSEN BELFORT DUARTE, Educador Social, a
contar de 25 de maio de 2016.

AURÉLIO ARAÚJO

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 75/2016-CDCA/DF, DE 19 DE ABRIL DE 2016
Dispõe sobre a retomada imediata dos direitos dos adolescentes e jovens em cumprimento de
medida socioeducativa de privação de liberdade em Unidades de Internação no âmbito do
Distrito Federal.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO
FEDERAL - CDCA/DF, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Distrital n. 5.244, de
16 de Dezembro de 2013, na Lei 12.594 de 2012 que dispõe acerca da competência dos
Conselhos Estaduais, Municipais e Distrital, de deliberação e de controle do Sistema de
Atendimento Socioeducativo - SINASE e por deliberação da 261ª Reunião Plenária Or-
dinária, ocorrida em 19 de abril de 2016, e
Considerando que nas visitas realizadas pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Distrito Federal nas Unidades de Internação do DF, no período de 11 a 14 de
Abril de 2016, averiguou-se a violação dos direitos dos adolescentes em função da forte
adesão da categoria à cartilha estabelecida pelo Sindicato dos Servidores da Carreira So-
cioeducativa do DF - SINDSSE, que representa os Atendentes de Reintegração Socioe-
ducativa - ATRS, que dispõe sobre os procedimentos contrários ao marco regulatório em
v i g o r,
Considerando a fragilidade das estruturas de funcionamento das Unidades de Internação em
relação ao quantitativo insuficiente de recursos humanos, a falta de suporte por parte da área
central com insumos para realização de oficinas de qualificação, materiais de consumo,
materiais de limpeza, carros, medicamentos, instrutores para oficinas, dentre outros recursos,
conforme alegado pelas direções e servidores das Unidades,
Considerando relato de diretores que se dizem incapazes de garantir o pleno funcionamento
das unidades, conforme os preceitos legais, em função da forte adesão da categoria dos
ATRS´s à cartilha do respectivo Sindicato,

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Considerando que a partir das orientações contidas na cartilha do SINDSSE, os socioe-
ducandos estão sem banho de sol adequado; visitas familiares restritas a uma única pessoa;
impossibilidade de recebimento de alimentação complementar fornecida pelas famílias; falta
de roupas de cama e banho, materiais de limpeza e higiene pessoal; além do descumprimento
das orientações pactuadas com a Secretaria de Estado de Saúde com suspensão abrupta do
uso do cigarro,
Considerando o racionamento do uso de água sem programação e aviso prévio, inclusive
para consumo, especificamente na Unidade de Internação do Recanto das Emas - UNIRE,
Considerando o grande volume de reclamações da comunidade socioeducativa de que a
alimentação fornecida é de má qualidade, além do que implica em riscos à saúde dos
socioeducandos, visto que há registros de que, às vezes, vem comprometida para consumo e
não é substituída,
Considerando que o atendimento à saúde não é realizado a contento e não atende as
necessidades dos adolescentes, descumprindo a Portaria n. 1.082/14 do MS e a Portaria
conjunta n. 1/11 entre SES e SECRIANÇA, com o registro de uma morte por ataque cardíaco
na Unidade de Internação do Recanto das Emas - UNIRE em 2015, de um adolescente que
já apresentava sintomas que requeriam atendimento e acompanhamento sistemático, o que
não foi realizado e resultou no seu falecimento e outros relatos de socioeducandos com
problemas de saúde e sem atendimento e medicação inclusive controlada.
Considerando o funcionamento irregular das escolas devido ao não encaminhamento dos
adolescentes para as atividades escolares nas Unidades de Internação de Santa Maria, do
Recanto das Emas, Planaltina, São Sebastião e Saída Sistemática
Considerando a quase inexistência de atividades profissionalizantes nas Unidades de In-
ternação.
Considerando os reiterados relatos de agressões sofridas pelos adolescentes nas Unidades de
Internação que evidenciam uma cultura institucional de violência, a falta de formação dos
servidores para atuação nas diversas funções em consonância com a Lei 8.069/90 - ECA e
a Lei 12.594/12 - SINASE, os indícios de violência física e psicológica, abuso de poder e a
falta de maior rigor, controle e adoção de providências cabíveis.
Resolve:
Art. 1° Determinar a ilegalidade da cartilha do Sindicato dos Servidores da Carreira So-
cioeducativa - SINDSSE que dispõe sobre procedimentos a serem adotados nas Unidades de
Internação do DF e fere os preceitos legais vigentes contidos no ECA e no SINASE e
encaminhar para aplicação das sanções cabíveis aos responsáveis.
Art. 2° Determinar à Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude
que encaminhe a presente Resolução as Direções de todas as Unidades de Medidas So-
cioeducativas de Internação do Distrito Federal e seus respectivos Servidores para ciência e
cumprimento.
Art. 3° Determinar a Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude
a adoção de providências imediatas com vistas ao restabelecimento das seguintes rotinas nas
Unidades de Internação:
§1° Banho de sol diário de no mínimo 3 horas, em horários contrários à escola e/ou
atividades de qualificação profissional;
§2° entrada de alimentação complementar fornecidas pelas famílias;
§3° visitas de no mínimo três membros da família por adolescente em cumprimento de
Medida Socioeducativa de Internação;
§4° entrada de cigarros, fornecida por familiares, a adolescentes e jovens em situação de
dependência dessa substância obedecendo as diretrizes de Atenção à Saúde da comunidade
socioeducativa quanto ao Tabagismo elaborado pela SES/DF e SECRIANÇA.
§5° encaminhamento diário de todos os adolescentes para as atividades escolares.
Art. 4° Determinar a Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude
a implementação urgente de programa de qualificação profissional com certificação adequada
e reconhecida pelos órgãos competentes em todos as Unidades de Internação do DF.
Art. 5° Determinar a Secretaria de Estado de Saúde a designação de médicos para aten-
dimento nas Unidades de Internação de Planaltina e Santa Maria.
Art. 6° Determinar a Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude
que garanta o deslocamento, a qualquer tempo, de todos os socioeducandos que necessitam
de atendimento nos serviços da rede externa de saúde.
Art. 7° Determinar a Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude
que tome providências em relação a melhoria da alimentação prevista no Contrato es-
tabelecido com a J.A. Alimentos, tendo em vista as reclamações da má qualidade da
alimentação fornecida.
Art. 8° Determinar a Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude
a regularização imediata do fornecimento de água em todos os módulos da Unidade de
Internação do Recanto das Emas - UNIRE.
Art. 9° Que no prazo de 60 dias seja publicada pela Secretaria de Estado de Políticas para
Criança, Adolescente e Juventude, instrução normativa que contemple orientações e re-
comendações alusivas ao atendimento dos adolescentes em cumprimento de medida so-
cioeducativa de privação de liberdade no âmbito do Distrito Federal, criando mecanismos de
acompanhamento sistemático do seu cumprimento.
Art.10 Que a Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude adote
cautela para que todas as medidas definidas na presente resolução sejam tomadas de forma
articulada com os órgãos competentes, inclusive criando mecanismos de denúncias pelos
adolescentes nas Unidades de Internação e apresente na Plenária do CDCA do dia 31 de
Maio de 2016, relatório informando todas as providências adotadas.
Art.11 O não cumprimento das medidas determinadas na presente resolução implicará na
formalização de denúncia aos órgãos competentes no âmbito distrital, nacional e inter-
nacional.
Art.12 Esta resolução entre em vigor na data de sua aprovação em plenário.

FABIO FELIX SILVEIRA
Presidente

PORTARIA Nº 64, DE 24 DE MAIO DE 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições regimentais, constantes do Decreto nº 36.325, de 28 de janeiro de 2015, RE-
S O LV E :
Art. 1º Anular a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada por meio da
Portaria nº 40, de 18 de abril de 2016, publicada no DODF nº 75, de 20 de abril de 2016,
página 35.
Art. 2º Instaurar COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR com
objetivo de apurar os fatos constantes dos Processos números 150.001001/2016 e
150.001002/2016, no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, nos
termos da Lei Complementar nº 840, de 23.12.2011.
Art. 3º Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Sindicância Admi-
nistrativa e Processo Administrativo Disciplinar, instituída por meio da Portaria nº 051, de 09
de maio de 2016, publicada no DODF nº 090, de 12.05.2016, páginas 36 e 37.
Art. 4º Conceder prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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