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RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 50, DE 07 DE MAIO DE 2020 

Dispõe sobre a garantia de direitos de crianças e adolescentes para o retomo às aulas 
presenciais na rede de ensino do DF. 

O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO 
FEDERAL - CDCA/DF, órgão autônomo, paritário, deliberativo e controlador das ações de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, 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 nº 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 5 de maio de 2020, no uso de 
suas atribuições, e: 

CONSIDERANDO que na Constituição Federal e na Lei Orgànica do Distrito Federal 

adotam-se os princípios do interesse superior e da proteção integral à criança e ao 
adolescente, no mandamento segundo o qual "é dever da fanu1ia, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com ABSOLUTA PRIORIDADE, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 

a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão." (Art. 227, CF; Art. 267 LODF); 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou em 11 de março 
de 2020, que a contaminação com coronavírus causador do COVID-19, restou caracterizada 

como uma pandemia; 

CONSIDERANDO a publicação pelo Governo do Distrito Federal, em 14 de março de 2020, 

do Decreto nº 40.520, e, posteriormente o Decreto nº 40.550, de 23 de março de 2020, os 

quais suspenderam diversas atividades e eventos coletivos, inclusive atividades educacionais, 

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

CONSIDERANDO o isolamento social, a suspensão das atividades educacionais que impõe 
que crianças e adolescentes permaneçam em casa, e a mudança na rotina de atendimento no 

Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes devido à pandemia, RESOLVE: 
Art 1 º Fica recomendado, para o retomo às aulas presenciais na rede de ensino do DF, que 

seja observado o princípio do interesse superior da criança e do adolescente, devendo ser 
retomadas somente quando as autoridades públicas de saúde e de educação declararem 

minimizados os riscos de contaminação dos estudantes e apresente as condições necessárias 
para segurança no ambiente escolar. 

Art 2º A Secretaria de Estado de Educação deve assegurar a garantia da oferta de educação 
aos estudantes enquanto não forem retomadas as aulas presenciais. 

Art. 3º Fica recomendado ao Governo do Distrito Federal a apresentação do plano de 

reabertura das escolas para análise pelo CDCA/DF. 
Art 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

CORACYCOELHOCHAVANTE 

Presidente do CDCA/DF 
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PORTARIA Nº 31 , DE 12 DE MAIO DE 2929 

~ sel,re !'fBHBga\)ÕB àa ~ àes l'f'l"0S ~ àes !'fB€"SS0S 
aà!,ii,lis!r&li, es, 11e ân!Bile Ela 8ee,eteria de Estade de Prete9íie àe Oràe111 Y.-laanistiea às 

Distrite Feàeml DF LBGAL. 
O 8ECRETtYYO DE ESTADO DE P,RQCfEÇ/.0 DA OR±)EM URBAHÍSHCA DO 

DISTRITO FBDERAL DF LEGAL, ne i,se Elas atrii,»il'iles 'I"" lhe eB11fere e ifieise Ili, de 

l'llffÍ!l""fe á!!iee, às ar!ige IQ5 Ela Lei Orgêl!iea às Dislrile Feà0f8!, ee111 i'H!!àell!e!l!e 11a Lei 
n.º 6.3Q2, de 16 de fflllie Ele 2Ql9 e ne Deerete H.0 49.539 de 19 Ele Hl!lJ'\'B 2Q2Q, resel.e: 

A,t l º PreHega, a!é e Elia Q5 àe jlllll,e àe 2Q;!Q, a "'"1'011,íie Eles l'""'ª' l'•eees8"ais 
eeHeeàides l'el,i Perteria 11º 23 de sete àe alaril de 2Q;!Q, ne ân!Bite Ela Seeretaria àe Es!ade de 
Pre!e9íie de o..ie,,, Url,aníetiea de Dislrile Federal DF LBGAfo. 

AFI. 2º Prorrogam se es l'fll.'BS l'reeessaais , eooides 11e !'erieàe de Q1 a 12 de ll!aie àe ane -AFI. 3 º E,cemem. se desta Pefleria as A9iles Fiseais reali>saàas em. áreas !'OOiieas e em. áreas 

àe pro!e9ãe ami,iemai. 
Ai=t. 4 º 1<\s EleteffflfflflÇões pt=e liSftls sesftl Pot=Ull'ia pmleftio ser Pea , 8:HB:fflls a qlffllqtte.F -AFI. 5º Esta Pe!'!efia ..- tllll ,iger na àala de """ptiàlie"l'ãe. 
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POR'TARIA N' 19, DE 97 DE MAIO DE 292Q 

Bstabeleee àiossegmidade mfflffll:a pBl'a estaàeleeimentos fli:le pPodtil'!em StiÍH:os pam 

H:H:s eomefeiais. 

O 8ECRET,'\RIO DE Es:T-ADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMDITO E 

DESBJ>IVOL','ThIDITO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, ne""" àa eeffljletêflettt l're,ista 

!'ele Art. IQ5, Penígmfe Úmee, ifleise Ili Ela Lei Orgêftiea de Distrite Federal, e tellàe tllll ,ista 

as atril,m98es 'I"" lhe eeruere e Art. 2º e 3º, 1, Ela Lei 11º 5.221, de 27 de ne, emàfB de 2913, bem 

e811i8 e Eli'!'Bsle ne Art. 123, de Deerete 11º 36.589, de Q7 dejalhe de 2915, e 

Ce11siàer811àe 'I"• eellljle!e à 8eereteria àe Estaàe àe Agfie~làlfa, Alaasleeiffie!l!e e 
Desel!.el.iffie!l!e Ra,al às Disll'ite Federal SEACRl4JF eslalaeleeer ftBffflas l'•ra e 
eellll'ele s811itárie Eles ,elaaooes; 

Censiàer811àe a Lei Hº 5.221 , de 27 Ele ne,emlare Ele 2Ql3 , '!ll• àis!'il• sabre a defesa 

s811itária 811illlal 110 Disll'ite Feàeral e àé e»ll'as l''ª . iàêHeias; 

Censiàer811àe a 11eeessiàaàe àe regl±la111el!ta9ãe àe ;;.,., 111mi111es àe laiessegmiàaàe 

pM8: ffliâga~ãe de fl:seos e fflelhofia dtt prnte~ão das gfttftjas de st:tínos qttan4:o à: 

ifill'BEkl9ãe e àisstlllli1lft9ãe de age!l!es iHfeeeieses ea~saàeres àe àeeH9as, resel, e: 

Art. l º Bstaàeleeer a àiossegl:l:Bdade ffl:ÍH:ffil:a pBl'a estaàeleeimeHtos qae prodt1zem 

saíaos pM8: fins eomefeiais . 

PB:fágmfo únieo . Coasidern se gPEtRja eofflefeial a pPopPiedade eom s1±Hl:os HlaH:t:ida pM8: 

fi1>s ee111ereiais, ee111 estégies àe eria9íie be111 àefmiàes e aàefjllaàe 111811eje e 
alifflentação dos aBimais . 

1<\rt. 2º Ptffil efeito desffl pot1Mia defme se: 

Ciele Cellljliele (CC): eslalaeleeiftle!l!e àe efia9ãe '!ll• real;~a leàas as fases àe 

l'reàu9íie e111 ifistala9iles àe eiele eentfoue; 

li lJftiàaàe Preà..tera Ele Leitiles (UPL): eslabeleeime!l!e Ele erial'ãe •SJleeiafüaàe na 

1'fBci~9íie àe leitiles, ee111ereiali~aàes ei, àisll'ila~íàes l'"'" e11geràa 0111 ifistala~ãe 
di, efsa, imediatamente após a saída dtt ereehe; 

Ili C.eekárie ei, Creeke (CR): estalaeleeiffie!l!e àe e,ia9ãe àe leitiles àe,111..,.aàes; 

lJftiàaàe àe Tefl!lina9íie (UT): eslalaeleei111el!te àe eria9ãe àe leitiles l'"'" 
efe□eimento e teHHifla~ão; 

Y lJftiàaàe Preà..ii , a (UP): i1>s!ala9ãe e111 área lilll!'a ee111 l'efÍ111ell'e àelilllilaàe l'Br 
eefea de isel8:ffleflfo , eonsâtuída de esft:tttt.tffl aeeessÉtÂa pM8: a ei=ia~ãe e ale-j8:flleflto de 

~ 

VI G.Faaja: eoajliffio de iH:sHllações de pPoàlfção de saíaos eom tiffia ou mais UP; 

Vil Grallja e UP Pré e,.i,te!l!es: eslalaeleeirae!l!es jé eàifieaàes e eaàasll'aàes 11a 

8E,\GRI DF ,mtefieffflel!te à 1'1'bliea9ãe àa l'rese!l!e l'Brlaria; 
VIU P.d'J::á:lise de Riseo: a, aliação téeaiea Pealiffida poP fflédieo , el:ef'fflá:Pio , à:s e:,E.f'eHSas 

àe estabeleei111e!l!e i!l!eressaàe, l'"'ª iàe!l!ifiear pessí, eis risees à biessegmiàade nas 
estflfttu=as das gnIBjas qae predt:t:2:em st:tfflos pBl'B: H:H:s eefflefeiais, iadieaBde as ffledidtts 

de solt:tção pB:ffl pt=e • enif saas ee.t:tsas e seas efeitos; 

IX 8ervi9e Velerifié.fie Ofie;al (8VO): 8ervi9e '"'!'ª"'" , el Jlelas a9íles Ele Defesa 
8811itária AHillllll eenslimíàe pelas m>iàaàes às Mifiislérie àa Agriei,ltura, Peooária e 

1<\àasteeimente (MAPA) e pela 8eefetaria de BsHldo de A~et:tlfttffl e Desen,ol.iffleffio 

R-llral àe Distfite Feàeral (SEAG&l DF) . Parégrafe fu>iee . O»ll'as fer111as àe lJPs 11ãe 

eleHeaàas Hoste artige !'Bàefàe se, eaàasll'aàas a efitérie às S~'O, Ele aeeHle ee111 
f:ffli-EHlHças e e, oi.ação dos sistemas de efl:ação aH:imal. 

Dt', CERCA DE 180LAME~ITO E TELA DE PROTEÇI.O 

Art. 3º i'\ .. UP de, e posstiif eerea de isolameHto eom akara mínima de l ,5m, eom tela de 

1'fB!e9íie e Base séliàa àe ai , eHaria, a fi111 àe àeliraitar a área iillljla àesti11aàa aes 

8::Bifflais , iaStiffl:os e eqaipamentos de maaejo, seHdo , edadtts oliffas espéeies Elflimais em: 

sea iBtefiof. 

§ 1 º A eerea àe iselame!l!e àe, e ser eàifieaàa a !'ele ll!el!BS 5 (eiHee) 111ell'es àas 

insffll~ões e tef poPl:tie de aeesse ím:ieo pMa passageffl de , eíettlos, eoffl eoBff'ole de 

alaertma e feel,a111e!l!e elell'êniee eu per el,a, e. 

§ 2º "§:we~ões seftie peffl"l:itidas effl estaàeleeimeffles pré e:,EisteHtes, tHedifiH:1:e BfHilise de 

fisco oa a efitéfio do SVO. 
1<\rt. 4º A gfflfija de , e dispoP de eqt:tip8:fflento de pt:tl. efil'!açãe eoffl eapaeidttde de get=Bl' 

l'ressãe e , a~ãe aàefjuaàas l'"'ª àesififee9ãe àe , eíeules "ª aeesse à UP, l'Br 111eie àe 

Bl'ee de desiftfeeçãe. 

PllftÍg,afe álliee . Os , eíeules 'I~• 11'811SJlBfla111 ,~mes, 80111 ee111e àe111<1is , eíei,les 'I"• 
adentfBl'em a área iB.tema da eerea de isolB:fB:eHto de, em: ser limpos e desiH:fetados, 

àel'e11àe11àe àe eellljlre . a9ãe e àesi11fee9íie !'fé , ia 11e ease àe ellll'aàa àe e""'i111>1íes 

~ 

1<\rt. 5° A eâ:HuH=e. do dosififeeção de, e possi:àilitBl' o aeesso à área intefBa, pela área 

eJHefftfl, pof oade de, em pass8l' Hl&teriais e eqaipamentos qt:te iagpessem aa UP. 

DO ESCRITÓRIO Dt', GRM!Jt', 
Art. €;º A gfB:Bja de, e dispof de esefl:téfl:o janto à eeFea da UP, eom área suja , oltada 

l'"'" • jlarte e,<tema e área 1;1111'ª , eltoàa l'"'" a Jlal'le i!l!emo, àe !ai fefffla fjlle s lÍHiee 
aeesso à: UP seja pelo , esâé:I=io . 

DO VESTIÁRIO 
1<\rt. ?º l'~a gffiflja de, e ha , ef , estiét=io eofl.1 Pottpas e ealçades apPopfl:ados , de lidB:ffleHte 

higieH:i.Z'!ados, oa • est:imentas descartá, eis, destifladas às pessoas aatofl:2adtts a 

adentfB:feffl aa UP. 

§ l º Se esti • ef B:Bffifado ao esefitófio, de, e dispof de aeesso lffl:ieo , eontfolado pM8: 

ingresse a pessoas !H:lfofi:zmdas a UP, di,idiade se effl á:fea sllja e IÍfea lifflf)a. 

§ 2º De, e ee11te, eal'la;s ee111 e,ieftla9ões laásieas Ela eB,iga!efieàaàe àe use àe 

pPoeedimentos de higieai2ação p8l'8: a eftffaàe. aa UP, e iafeffflações de àiossegaridade 

,ela!i, as ae , a~ie s811itáfie , ll'eea àe relljla e eal~aàes, "'ª àe 111a!e,ial e"ektsi , e Ela lJP 
e festrição de materiais de aso pessoal. 

Art. 8° O aeesse a bll!Hleife fern àa eerea àe iselame!l!e l'Br pesseas àe i!l!erier àa UP 
fiea eoadieioaado à tfoea de fOtifJa e ealçado, e ao , o pPoeesso de higieaizmção pBl'il 

,ee!l!raàa "" UP. 
DO REFEITÓRIO 

Art. 9º Qtttmde e'Jfisteate, e pefeitóPie jumo à: eerea de isola:meato tie • e tef a:eesso pelo 

lado intem.o dtt UP e as t=efei~ões 01::t iasl¼fflos pam alimenta~ão de• effl ser efl:ffegt:tes aos 

ftmeiealtrios e eolttf)efftdoPes poP passageffl tipa jtmela. Pa:fá-grnfe tiffl:eo. O a:eesse a: 

refeiléfie fera àa eerea àe isel..,..,.te l'Bf pesseas àe i!l!efier àa UP, fiea eeHàieie11a,!e à 
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