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- SLU 

Sociedade de 
Abastecimento de 
Brasília - SAB  

3 0 1 0 2 0 0 1 15 345 3 370 18 88,89% 4,32% 

Sociedade de 
Transportes 
Coletivos de 
Brasília - TCB 

278 22 0 0 0 0 0 0 22 446 35 803 44 50,00% 2,74% 

Vice-Governadoria 
do Distrito Federal 2 9 0 53 26 0 0 1 55 0 1 147 91 61,54% 38,10% 

Companhia de 
Saneamento 
Ambiental do 
Distrito Federal - 
CAESB 

1.605 43 816 7 4 0 2 3 81 25 23 2.609 131 64,12% 3,30% 

TOTAL 113.586 7.377 5.649 2.840 1.855 1 1.001 236 8.742 4.276 1.075 146.63
8 18.210 49,30% 6,81% 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO Nº 03, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Complementar nº 769, de 30 de 
junho de 2008, Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e artigo 105, inciso III, 
da Lei Orgânica do Distrito Federal, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para apuração dos fatos e conclusão trabalhos pela 
Comissão de Sindicância instituída pela Instrução nº 01/2014.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

EDEVALDO FERNANDES DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

PORTARIA CONJUNTA Nº 02, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014
OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DA CRIANÇA E DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, 
no uso de suas atribuições regimentais, considerando a Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, 
que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente;
Considerando a Lei 12.594 de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo (SINASE) que regulamenta a execução das medidas socioeducativas 
destinadas a adolescentes que pratique ato infracional;
Considerando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, a criança e o adolescente 
gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo-se assegurar-lhes, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, RESOLVEM: 
Art. 1º Regular as relações entre a Secretária de Estado da Criança - SECriança e a Secretaria de Estado 
de Saúde – SES do Distrito Federal, conforme plano de trabalho elaborado e aprovado com o objetivo de:
I – Propiciar a execução da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade – 
PSC no Distrito Federal, prevista no art. 117 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mediante 
Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre esta Pasta e a Regional de Saúde de Planaltina;
II – Efetivar o cumprimento da determinação judicial, no que se refere à execução do PSC – 
Prestação de Serviço à Comunidade, promovendo um espaço educativo e de reflexão com os 
adolescentes/jovens e suas famílias, viável por meio de trabalhos gratuitos a serem realizados 
nas instituições parceiras;
III – Despertar nos socioeducandos o interesse pelo trabalho e ofercer-lhes oportunidade de 
assimilar novos valores, elevar a autoestima;
IV – Favorecer a formação profissional dos socioeducandos por intermédio da realização de 
atividades laborativas;
V – Prevenir a reincidência de atos infracionais por parte dos socioeducandos em situação de 
risco pessoal ou social;
VI – Desenvolver uma consciência cidadã, por meio de estimulo ao cumprimento de deveres e 
à garantia dos direito fundamentais e sociais;
VII – Ampliar a noção de pertencimento do socioeducando junto à comunidade onde está inserido;
VIII – Incentivar a inserção dos socioeducandos no mercado de trabalho, bem como nos pro-
gramas de trabalho e emprego existentes na comunidade.
Art 2º A rotina de trabalho será dividido em 3 etapas para atender o programa de PSC - Prestação 
de Serviços à Comunidade. 

I - A primeira etapa consistirá na seleção, orientação e encaminhamento dos adolescentes/jovens 
sentenciados ao cumprimento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade;
II - A segunda etapa consistirá na execução da Prestação de Serviços à Comunidade;
III – A terceira etapa contemplará o encerramento das atividades;
Art. 3º Definir como competência da Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, o seguinte:
I – Realizar a triagem e a seleção dos socioeducandos que aguardam para cumprir a medida;
II – Informar aos socioeducandos e/ou responsáveis acerca da natureza, finalidade e normas da 
execução da medida;
III – Encaminhar os socioeducandos à entidade parceira; 
IV – Encaminhar, à instituição parceira, ficas com dados pessoais e familiares dos socioeducandos, 
especificando o período da Prestação de Serviços Comunitários;
V – Acompanhar a execução da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade 
junto à instituição conveniada, por meio de visitas institucionais periódicas;
VI – Em conjunto com o socioeducador da Regional da Saúde, reunir com os socioe-
ducandos em cumprimento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade, visando 
propiciar um momento de reflexão acerca da experiência vivida por eles ao longo da 
execução da medida;
VII – Analisar o formulário de avaliação preenchido pelo socioeducador acerca das atividades 
desenvolvidas pelos socioeducandos, para subsidiar a confecção do relatório avaliativo que será 
encaminhado à autoridade judiciária.
Art. 4º Definir como competência da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, o seguinte:
I – Orientar os adolescentes/jovens acerca das atividades a serem realizadas, consoante a proposta 
pedagógica preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;
II – Efetuar o controle da freqüência, estabelecendo o contato com os socioeducan-
dos faltosos, a fim de viabilizar o efetivo cumprimento da medida de Prestação de 
Serviços à Comunidade;
III – Reunir com a SECriança, sempre que solicitado, para discutir o andamento da execução da 
medida de Prestação de Serviços à Comunidade;
IV – Em conjunto com a SECriança, propiciar um momento de reflexão acerca da experiência 
vivida pelos socioeducandos ao longo dos trabalhos na Prestação de Serviços à Comunidade;
V – Preencher o formulário de avaliação acerca das atividades desenvolvidas pelos socioedu-
candos no cumprimento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade e disponibilizá-los 
à SECriança;
VI – Disponibilizar a freqüência dos socioeducandos que concluíram a execução da medida de 
Prestação de Serviços à Comunidade.
Art. 5º Conforme artigo 4º da Portaria nº 53, de 21 de março de 2012, desta Secretaria da Criança, 
fica vedado submeter o adolescente a:
I – ao trabalho noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte;
II – ao trabalho perigoso, insalubre ou penoso:
III – aos trabalhos prejudiciais a sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral 
e social, bem como exponha sua dignidade em situações atentatórias;
IV – ao trabalho realizado em horários e locais que não permitam sua freqüência à escola.
Art. 6º Para efeitos desta Portaria os órgãos públicos parceiros deverão utilizar recursos humanos 
e materiais próprios.
Art. 7º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as dis-
posições em contrário.
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