
III - a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos motoristas e passageiros.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS FUNERÁRIOS
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 10, DE 08 DE MAIO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNERÁRIOS, DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, com esteio nas 

disposições contidas no art. 10 do Regimento Interno desta Secretaria, aprovado Decreto 

nº 34.320, de 26 de abril de 2013, resolve:

Art. 1º Considerando a redação inserta no Decreto Lei nº. 40.569, de 27 de março de 2020, 

em seu art. 14, § 2º, in verbis:

"§ 2º Aos empregados responsáveis pelas capelas-velório compete a retirada dos corpos 

dos veículos funerários e sua instalação nas referidas capelas, com o auxílio de pelo 

menos um representante da funerária encarregado do serviço."

Art 2º Estabelecer que fica terminantemente proibido o auxílio de parentes da vítima ou 

pessoas ligadas a ela, na remoção da urna mortuária do veículo funerário para a sua 

instalação nas capelas ou nos carros manuais.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MEDEIROS DE BRITO

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS CONSELHOS 
TUTELARES

 
PORTARIA Nº 29, DE 08 DE MAIO DE 2020

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS CONSELHOS 
TUTELARES, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 76 e 78, 
parágrafo único c/c art. 80, §2º da Lei nº 5.294, de 13 de fevereiro de 2014 c/c art. 5º, 
alínea "k", da Portaria nº 112, de 10 de maio de 2018, publicada no DODF nº 91, de 14 de 
maio de 2018, considerando os termos da Lei Complementar n° 967, de 27 de abril de 
2020, publicada no DODF nº 79, do dia 28 de abril de 2020, página 01, e as normas do 
processo de apuração de infração disciplinar previstas no Título VII da Lei Complementar 
nº 840/2011, resolve:
Art. 1º Divulgar a relação de Processos Disciplinares nºs 0417-001852/2016; 0417-
000220/2017; 0417-000576/2017; 00417-00012666/2018-38; 00417-00026521/2018-14; 
00417-00032319/2018-21; 00417-00034725/2018-29; 00417-00035625/2018-10; 00400-
00010391/2019-11; 00400-00012990/2019-61; 00400-00017681/2019-88; 00400-
00029565/2019-10; 00400-00033008/2019-95; 00400-00054140/2019-31 e; 00400-
00008755/2020-29, que tramitam na Comissão de Ética e Disciplina dos Conselhos 
Tutelares e que estão com a contagem de prazo de conclusão dos trabalhos das Comissões 
Processantes suspensa, a contar de 28 de abril de 2020, permanecendo nessa condição 
enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Distrito Federal, tendo em vista a 
entrada em vigor da Lei Complementar n° 967, de 27 de abril de 2020, publicada no 
DODF nº 79, do dia 28 de abril de 2020, página 01.
Art. 2° Determinar que a cópia desta portaria seja juntada nos autos dos processos 
disciplinares para conhecimento das Comissões Processantes, ressalvando-se que, findo o 
período de calamidade pública no Distrito Federal, os prazos processuais voltam a ser 
contados no próximo dia útil subsequente a fim de dar prosseguimento à apuração dos 
fatos constantes nos autos dos processos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ZILMAR SOUSA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, por meio de videoconferência, às 
quatorze horas e trinta minutos, o Presidente abre os trabalhos da 40ª Reunião Ordinária 
do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, do 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF. Estavam presentes os 
seguintes conselheiros: Júlio Cesar Lima, como representante da Secretaria de Estado de 
Economia (Presidente); Adriana Barbosa Rocha de Faria, como representante da 
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS (infância e 
adolescência); Alexandre Natã Vicente, como representante do Gabinete do Governador; 
Francisco Rodrigues Correa, como representante do Sindicato dos Empregados em 
Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal – 
SINTIBREF/DF; Waldemar Martins da Silva, como representante da Casa de Ismael – 
Lar da Criança. Demais participantes: Coracy Coelho Chavante – Presidente do

CDCA/DF; Diely de Castro Silva, Barbara Neri de Almeida Oliveira, João Paulo 
Carvalho Vinhal e Marina Maria Ventura Peixoto – DIPROJ/SECDCA. Item 1. Processo 
nº 00417-00035740/2018-94 – Projeto Governamental: Caminhos de Direito – SEJUS: 
Para conhecimento da não execução. O Conselho toma conhecimento de que houve 
publicação de Portaria Conjunta e descentralização do recurso para o projeto, porém o 
órgão não procedeu com sua execução no exercício de 2019. Portanto, houve o 
cancelamento da descentralização orçamentária ao final do exercício. Item 2. Processo nº 
00150-00010358/2018-55 - PROJETO Projeto Governamental: Concertos Didáticos - 
SECULT: Para aprovação do Plano de Trabalho final. O Parecer Técnico n.º 234/2020 - 
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ apontou que todas as solicitações de ajustes no Plano 
de Trabalho foram atendidas pelo órgão. O Conselho, portanto, delibera pela aprovação 
do projeto, que será remetido à próxima reunião Plenária para autorização da 
descentralização do recurso. Item 3. Processo nº 00417-00007823/2017-11 - Instituição: 
Rede Urbana de Ações Socioculturais – RUAS. Projeto: Saúde Ativa (Edital de Captação 
nº 02/2016) - Manifestação da AJL: O Conselho delibera por remeter o item à próxima 
reunião, posto que não houve tempo suficiente para análise da documentação pertinente. 
Item 4. Processo nº 00417-00038113/2018-13 - Instituição: Fazer Valer – FV. Projeto: 
Alimentando Sonhos: Análise da Nota Técnica da Controladoria Setorial de Justiça: O 
Conselho delibera por remeter o item à próxima reunião, posto que não houve tempo 
suficiente para análise da documentação pertinente. Item 5: Processo nº 00417-
00038121/2018-51 - Instituição: Instituto Inclusão. Projeto: IIDPS Sobre Rodas: Análise 
da Nota Técnica da Controladoria Setorial de Justiça: O Conselho delibera por remeter o 
item à próxima reunião, posto que não houve tempo suficiente para análise da 
documentação pertinente. Item 6. Processo nº 00400-00021675/2020-69: Avaliação PPA. 
O Conselho toma conhecimento das informações prestadas pela Secretaria Executiva do 
CDCA acerca do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual do Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – FDCA/DF, relativas às ações 
executadas no exercício de 2019. As informações foram prestadas à Unidade de Gestão 
de Fundos para efeito de preenchimento do Relatório de Avaliação Final do PPA dentro 
do prazo exigido, sem prejuízo da análise e eventual complementação/retificação das 
respostas pelo CAFDCA/DF. Quanto à ação “Monitorar e acompanhar as ações 
governamentais e não governamentais desenvolvidas com crianças e adolescentes no 
DF”; o Conselho delibera por complementar a resposta constante na coluna “Análise da 
implementação”, incluindo informações sobre o Programa Criança Candanga, atualmente 
denominado DF Criança. Os demais itens da resposta foram acatados pelo Conselho. O 
presidente do CDCA questiona a falta de clareza quanto à origem dos percentuais de 
alcance de metas informados nas tabelas. Registra também a necessidade de que as 
informações sejam remetidas à deliberação em Plenária, inclusive com apresentação da 
base de cálculo desses percentuais. O Conselho delibera, então, por acolher, com as 
ressalvas apontadas, as informações apresentadas pela Secretaria Executiva e seu 
encaminhamento para conhecimento na próxima reunião Plenária. Item 7. Processo nº 
00417-00038286/2018-23 – Instituição: AFMA – Ação Social Comunitária. Projeto: 
AFMA Rumo ao Futuro: alterações do Plano de Trabalho diante da Pandemia da COVID-
19. A instituição, por meio do Ofício nº 30/2020, manifestou interesse na continuidade da 
parceria, e solicita prorrogação de 45 dias na vigência do Termo de Fomento, devido a 
dificuldades no recebimento das mercadorias adquiridas para o projeto com o advento da 
pandemia de COVID-19. O gestor da parceria se manifestou favorável ao pedido da 
instituição. O Conselho delibera por aprovar a prorrogação do prazo. Item 8. Processo nº 
00417-00038610/2018-11 – Instituição: Casa de Ismael Lar da Criança. Projeto: 
DIGAECA: alterações do Plano de Trabalho diante da Pandemia da COVID-19. A 
instituição, em um primeiro momento, por meio do Ofício nº 30/2020, solicitou 
alterações no cronograma de execução relativas a algumas etapas da obra, não incorrendo 
em prorrogação do prazo de vigência do Termo de Fomento. No entanto, após o advento 
da pandemia de COVID-19, a instituição encaminhou o Ofício nº 41/2020, manifestando 
interesse em dar continuidade à parceria, e solicitando o pagamento da parcela vincenda. 
Os contratos de trabalho dos funcionários serão suspensos por 30 dias, devido à 
interrupção das aulas presenciais durante o período de isolamento social. Desse modo, a 
instituição pleiteia a prorrogação do prazo de vigência da parceria por mais 90 dias, para 
possibilitar a conclusão das atividades do curso de formação presencial. Solicita, 
também, suplementação no valor de R$30.391,76, referente ao pagamento de 
remuneração dos funcionários por mais 60 dias. Em relação à solicitação do Ofício nº 
30/2020, o Conselho delibera por acatar a prorrogação de execução das metas 
relativas à obra, que não implicará em alteração nos valores ou no prazo de vigência 
da parceria. Em relação às solicitações do Ofício nº 41/2020, o Conselho aprova a 
prorrogação da vigência da parceria; determinando, todavia, que a instituição 
reformule o Plano de Trabalho para incluir proposta de compensação das atividades 
que não puderam ser realizadas no período prévio à suspensão dos contratos. Quanto 
à suplementação de recurso para o pagamento dos salários dos funcionários, o 
Conselho delibera que a solicitação seja analisada em momento futuro da parceria, 
com base no atendimento satisfatório das metas do projeto e na redistribuição 
adequada das atividades no Cronograma de Execução. Item 9. Processo nº 00417-
00038273/2018-54 – Instituição: Grupo Espírita Abrigo da Esperança – GEAE. 
Projeto: Toque de Mídias: alterações do Plano de Trabalho diante da Pandemia da 
COVID-19. A instituição, através do Ofício nº 008/2020, se manifestou pela 
continuidade da parceria, solicitando o pagamento da parcela vincenda. As atividades 
presenciais, que estão suspensas, serão compensadas no turno matutino após o fim do 
isolamento social, ocorrendo, assim, em ambos os turnos no segundo semestre do ano. 
Além disso, serão realizadas aulas virtuais e transmissões ao vivo em caráter 
complementar no período de isolamento, procurando minimizar o estresse dos alunos e 
manter o vínculo entre instituição e atendidos. Foram adicionadas duas metas ao plano de
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trabalho, correspondentes à realização das aulas virtuais e transmissões ao vivo. 

Ademais, a instituição argumenta que inicialmente, por um equívoco, não foi previsto 

no projeto o pagamento de serviço de contabilidade, e solicita a suplementação do 

valor de R$8.364,00 para cobertura dessa despesa. O Conselho delibera por aprovar 

as alterações do Plano de Trabalho decorrentes da pandemia. No entanto, delibera por 

não autorizar a suplementação de recurso para o pagamento do serviço de 

contabilidade. O Conselho solicita, ainda, que a instituição esclareça a quantidade de 

atendidos que possuem acesso regular à internet, para o acompanhamento das 

teleaulas à distância. No caso das crianças que não possuem acesso, solicita que a 

OSC esclareça qual será a alternativa de atendimento a essas crianças. Item 10. 

Processo nº 00417-00038272/2018-18 – Instituição: Grupo Espírita Abrigo da 

Esperança – GEAE. Projeto: Dança é Cidadania: alterações do Plano de Trabalho 

diante da Pandemia da COVID-19. A instituição se manifestou pela continuidade da 

parceria, solicitando o pagamento da parcela vincenda. As atividades presenciais, que 

estão suspensas, serão compensadas no turno matutino após o fim do isolamento 

social, ocorrendo, assim, em ambos os turnos no segundo semestre do ano. Além 

disso, serão realizadas aulas virtuais e transmissões ao vivo em caráter complementar 

no período de isolamento, procurando minimizar o estresse dos alunos e manter o 

vínculo. Foram adicionadas duas metas ao plano de trabalho, correspondentes à 

realização das aulas virtuais e transmissões ao vivo. Ademais, a instituição argumenta 

que inicialmente, por um equívoco, não foi previsto no projeto o pagamento de 

serviço de contabilidade, e solicita a suplementação do valor de R$8.364,00 para 

cobertura dessa despesa. O Conselho delibera por aprovar as alterações do plano de 

trabalho decorrentes da pandemia. No entanto, delibera por não autorizar a 

suplementação de recurso para o pagamento do serviço de contabilidade. O Conselho 

solicita, ainda, que a instituição esclareça a quantidade de atendidos que possuem 

acesso regular à internet, para o acompanhamento das teleaulas à distância. No caso 

das crianças que não possuem acesso, solicita que a OSC esclareça qual será a 

alternativa de atendimento a essas crianças. Item 11. Processo nº 00417-

00039141/2018-40 – Instituição: Instituto Social de Educação e Cultura - ISEC. 

Projeto: Ampliação e qualificação da oferta de serviços socioeducativos às crianças e 

adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade: alterações do Plano de Trabalho 

diante da Pandemia da COVID-19. A instituição, por meio do Ofício nº 010/2020, se 

manifestou pela continuidade da parceria, solicitando o pagamento da parcela 

vincenda. Os atendimentos pedagógicos e socioeducativos presenciais estão 

suspensos, e serão substituídos pela oferta de atividades à distância, produzidas 

através de material virtual e impresso. A instituição pretende, também, fornecer cestas 

básicas às famílias dos atendidos, visto que não será possível oferecer a alimentação 

prevista no âmbito do atendimento presencial. No tocante à obra executada, informa 

que houve atraso no cronograma de execução devido ao período de chuvas, mas que 

haverá aporte de recursos a título de contrapartida da instituição para garantir a 

conclusão da obra no período previsto. O Conselho delibera por aprovar as alterações 

no Plano de Trabalho. O Conselho solicita, ainda, que a instituição esclareça a 

quantidade de atendidos que possuem acesso regular à internet, para o 

acompanhamento das atividades à distância. No caso das crianças que não possuem 

acesso, solicita que a OSC esclareça qual será a alternativa de atendimento a essas 

crianças. Item 12. Processo nº 00417-00038089/2018-12 – Instituição: Projeto Nova 

Vida - PRONOVI. Projeto: Comunica Galera: esclarecimentos solicitados pelo 

CAFDCA. O Conselho toma conhecimento dos esclarecimentos prestados pela 

instituição por meio do Ofício nº 12/2020, conforme solicitado na 3ª Reunião 

Extraordinária. Em relação à quantidade de atendidos com acesso regular à internet 

para participação nas atividades virtuais, a instituição informa já ter verificado que 

todos os atendidos possuem acesso à internet, tendo sido criado um grupo no 

Whatsapp para viabilizar a comunicação entre todos e a realização das atividades. Já 

no tocante ao cumprimento das atividades previstas para os últimos três meses do 

projeto, em especial aquelas concernentes aos encontros periódicos para 

acompanhamento das Comissões Editoriais, a instituição esclarece que adequou as 

metas e incluiu no Plano de Trabalho explicações sobre os encontros de 

acompanhamento das Comissões Editoriais, que agora serão realizados ao final do 

projeto. Item 13. Processo nº 00417-00038100/2018-36 – Instituição: Projeto Nova 

Vida - PRONOVI. Projeto: A Cultura como Semente de um Bom Futuro: 

esclarecimentos solicitados pelo CAFDCA. O Conselho toma conhecimento dos 

esclarecimentos prestados pela instituição por meio do Ofício nº 13/2020, conforme 

solicitado na 3ª Reunião Extraordinária. Em relação à quantidade de atendidos com 

acesso regular à internet para participação nas atividades virtuais, a instituição 

informa já ter verificado que todos os atendidos possuem acesso à internet, tendo sido 

criado um grupo no Whatsapp para viabilizar a comunicação entre todos e a 

realização das atividades. A instituição encaminhou, ainda, documentos 

comprobatórios das informações prestadas, como fotografias dos pais e responsáveis 

recebendo os cadernos de atividades propostos, e listas assinadas de entrega dos 

cadernos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e 

quarenta minutos, e foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelo Presidente do 

Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

JÚLIO CESAR LIMA, Presidente do Conselho.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SUBSECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DIRETORIA DE SANIDADE AGROPECUÁRIA E FISCALIZAÇÃO

 

RETIFICAÇÃO

Na DECISÃO ADMINISTRATIVA, publicada no DODF N° 81, de 30 de abril de 2020, 

página 11, em nome de DJALMA TARCISIO MACHADO, ONDE SE LÊ: “...Processo 

00070-00013772/2018-98...”; LEIA-SE: “...Processo 00070-00017847/2018-18...".

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO 
PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

 
RESOLUÇÃO Nº 60, DE 1º DE MAIO DE 2020

Aprova AD REFERENDUM o PVTEF de empresa beneficiada no âmbito do Pró/DF II
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO 
FEDERAL, na qualidade de Coordenador Executivo do Conselho de Gestão do Programa de 
Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - COPEP/DF, nos termos da Lei nº 
3.266, de 30 de dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 36.494/2015, de 13 de maio 
de 2015, com as alterações aprovadas pelo Decreto nº 38.382, de 31 de julho de 2017, resolve:
Art. 1º Aprovar AD REFERENDUM o PVTEF da empresa WORK LINK INFORMÁTICA 
LTDA, objeto do processo nº. 370.000.384/2013:
Processo: 0370.000.384/2013 Interessado: WORK LINK INFORMÁTICA LTDA
Endereço Atual: SRTVS QD 701, CONJ. LOTE 38, SALAS 615, 619 E 621 - ASA SUL, 
BRASÍLIA/DF
Endereço Pleiteado: QUADRA 08, CONJUNTO 11, LOTE 01 – SCIA, BRASÍLIA/DF
Data da Constituição da Empresa: 09/08/2001
Atividade Econômica: Comércio atacadista, varejista e serviços, com importação e exportação, 
sem estoque no local, dos seguintes ramos de atividades: produtos e equipamentos de 
informática e seus periféricos; artigo de limpeza, conservação e higiene pessoal; material para 
alfaiataria e capotaria; material de expediente e ensino; material para limpeza, conservação e 
higiene; uniformes e vestuários; aparelhos e utensílios domésticos; máquinas gráficas para 
escritórios; veículos, peças e seus acessórios; peças e acessórios para móveis e equipamentos; 
prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, informática e tecnologia da 
informação, instalação e reposição dos materiais acima relacionados.
Natureza do Projeto: EXPANSÃO
Área Indicada: 200 m² A edificar: 200 m²
Empregos Existentes: 05 A gerar: 10 Total: 15
Investimento (Valor atualizado pelo IPC Brasil): R$ 503.452,58 (quinhentos e três mil 
quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico

Coordenador-Executivo do COPEP/DF

COMITÊ DE FINANCIAMENTO À ATIVIDADE 
PRODUTIVA DO DISTRITO FEDERAL

 
RESOLUÇÃO Nº 252, DE 08 DE MAIO DE 2020

O COORDENADOR EXECUTIVO, DO COMITÊ DE FINANCIAMENTO À 
ATIVIDADE PRODUTIVA DO DISTRITO FEDERAL- COFAP/DF, nos termos do 
Decreto nº 24.353, de 08 de janeiro de 2004, alterado pelo Decreto nº 33.678, de 24 de 
maio de 2012, do Decreto nº 25.008, de 01 de setembro de 2004, e considerando as 
restrições impostas para a realização de reuniões devido a situação de pandemia causada 
pelo Coronavírus, resolve:
Art. 1º Revalidar AD REFERENDUM, os termos da carta-consulta aprovada na 218ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Financiamento a Atividade Produtiva – COFAP, 
realizada em 30 de outubro de 2019, cuja aprovação foi publicada no DODF nº. 211, em 
05 de novembro de 2019, da empresa CERVEJARIA LEDMONT - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE CERVEJAS ARTESANAIS LTDA., CNPJ: 33.846.612/0001-59, valor 
R$ 1.925.306,20 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil, trezentos e seis reais e vinte 
centavos), tendo em vista o prazo decorrido de mais de 06 (seis) meses da aprovação da 
carta-consulta bem como da citada Resolução de aprovação.
Art. 2º Excluir a empresa da Resolução nº 242/2019 – COFAP, de 30 de outubro de 2019, 
publicada no DODF nº. 211, de 05 de novembro de 2019, página 06.
Art. 3º A citada revalidação da carta consulta será referendada pelos conselheiros na 
próxima reunião ordinária do Comitê de Financiamento a Atividade Produtiva - COFAP, 
constando em ata tal decisão.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO
Coordenador-Executivo do COFAP/DF

Secretário de Estado
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