
POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

PORTARIA Nº 56, DE 03 DE JUNHO DE 2020

Altera a composição e as competências do Comitê Gestor de Segurança da Informação 
e Comunicação - CGSIC da Polícia Civil do Distrito Federal, instituído pela Ordem de 
Serviço nº 07, de 06 de setembro de 2019, e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF, no 
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 102, incisos I e X, do 
Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, aprovado pelo Decreto 
Distrital nº 30.490/2009, resolve:

Art. 1º Fica criado o Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação - 
CGSIC, no âmbito da PCDF, de natureza consultiva e deliberativa, que tem por 
finalidade deliberar sobre políticas, estratégias, diretrizes e processos relacionados à 
segurança da informação e gestão de riscos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, promovendo a proteção do ativo institucional segundo boas práticas de 
segurança da informação.

Art. 2º O CGSIC/PCDF será composto pelos seguintes membros:

I - Diretor-Geral;

II - Diretor-Geral Adjunto;

III - Assessor-Chefe da Assessoria da Direção-Geral;

IV - Chefe do Gabinete e Controle Interno;

V - Corregedor-Geral;

VI - Diretor do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação;

VII - Diretor do Departamento de Administração Geral;

VIII - Diretor do Departamento de Polícia Técnica;

IX - Diretor do Departamento de Polícia Especializada;

X - Diretor do Departamento de Polícia Circunscricional;

XI - Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas;

XII - Diretor do Departamento de Atividades Especiais;

XIII - Diretor da Escola Superior de Polícia Civil;

§ 1º A Presidência do Comitê será exercida pelo Diretor-Geral da PCDF e, em seus 
afastamentos ou impedimentos legais, pelo seu substituto ou, na ausência deste, por 
outro membro indicado pelo Presidente.

§ 2º O Departamento de Inteligência e Gestão da Informação - DGI da PCDF proverá o 
apoio técnico necessário para o funcionamento do CGSIC/PCDF, exercendo a função 
de Secretaria Executiva.

§ 3º A juízo do Presidente, poderão ser convocados representantes técnicos, na 
condição de ouvintes ou colaboradores, para subsidiar as deliberações do 
CGSIC/PCDF.

Art. 3º Compete ao CGSIC/PCDF:

I - aprovar e revisar anualmente, ou sempre que se faça necessário, a política de 
segurança da informação e Comunicação (PoSIC), as normas de Segurança da 
Informação e Comunicação (NoSIC) e os Procedimentos de Segurança da Informação e 
Comunicação (ProSIC), em todos os níveis institucionais, em harmonia com as 
diretrizes dos órgãos de controle e do GDF;

II - definir as diretrizes para gestão de riscos de TIC e aprovar o respectivo programa, 
revisando-o quando necessário;

III - aprovar o Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI);

IV - aprovar o Plano de Continuidade de Negócios;

V - instituir grupos de trabalho específicos relacionados à segurança da informação;
VI - aprovar ações periódicas de conscientização, educação e capacitação em segurança 
da informação em todas as áreas;
VII - aprovar o processo de classificação e tratamento da informação institucional.
Art. 4º Os casos omissos na aplicação desta Portaria serão dirimidos pelo Diretor-Geral 
da Polícia Civil do Distrito Federal.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Distrito Federal.
Art. 6º Revoga-se a Ordem de Serviço nº 07, de 06 de setembro de 2019.

ROBSON CÂNDIDO DA SILVA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

INSTRUÇÃO Nº 39, DE 05 DE JUNHO DE 2020
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições conferidas pela Instrução nº 383, de 20 
de abril de 2020, que delega competência, na forma dos incisos XLI e XLII do Artigo 100, 
do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007, com 
fundamento no Decreto nº 29.290, de 22 de julho de 2008 e no art. 161 da Lei 
Complementar nº 840/2011, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Instrução nº 37, de 03 de junho de 2020, publicada no DODF 
nº 106, de 05/06/2020, Seção II, pág. 33, nos termos das justificativas constantes do 
Despacho - DETRAN/DG/DIRAG, de 05 de junho de 2020, conforme processo SEI nº 
0055-028035/2014.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ANDERSON MOURA E SOUSA

SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, por meio de videoconferência, 
às quinze horas, o coordenador adjunto abre os trabalhos da 41ª Reunião Ordinária do 
Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, do 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF. 
Estavam presentes os seguintes conselheiros: Bruno Pessoa Tavares, como representante 
da Secretaria de Estado de Economia (coordenador suplente); Denise Rodrigues Parreira, 
como representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – 
SEJUS (infância e adolescência); Graziele Lima Nogueira, como representante do 
Gabinete do Governador; Francisco Rodrigues Corrêa, como representante do Sindicato 
dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito 
Federal – SINTIBREF/DF (coordenador adjunto); Valdemar Martins da Silva, como 
representante da Casa de Ismael – Lar da Criança. Demais participantes: Luiza Arcângela 
de Almeida Carneiro – UNGEF/SEJUS; Diely de Castro Silva, Barbara Neri de Almeida 
Oliveira, João Paulo Carvalho Vinhal e Marina Maria Ventura Peixoto – 
DIPROJ/SECDCA. Item 1. Processo nº 00417-00039141/2018-40 – 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 
social. Para conhecimento dos esclarecimentos apresentados pela OSC a pedido do 
CAFDCA. O Conselho toma conhecimento dos esclarecimentos prestados pela instituição 
por meio do Ofício nº 11/2020, conforme solicitado na 40ª Reunião Ordinária. Em relação 
à quantidade de atendidos com acesso regular à internet para participação nas atividades 
virtuais, a instituição informa que todas as atividades pedagógicas e socioeducativas 
(formativas) estão sendo produzidas, impressas e entregues às famílias na unidade física 
da instituição, em datas preestabelecidas e informadas aos responsáveis, para que sejam 
executadas em casa pelas crianças/adolescentes. A entidade esclarece, também, que houve 
um engano no Plano de Trabalho anteriormente enviado, pois inexiste a previsão de 
contrapartida para a execução da obra, e que o Plano de Trabalho corrigido cujos valores 
seguem exatamente iguais ao previamente aprovado foi enviado quando das correções 
técnicas solicitadas pela Diretoria de Projetos. O Conselho toma conhecimento que houve 
essa adequação no Plano de Trabalho. O Conselho delibera por acatar os esclarecimentos 
prestados pela instituição. Item 2. Processo nº: 00417-00038272/2018-18 – Instituição: 
Grupo Espírita Abrigo da Esperança – GEAE. Projeto: Dança é Cidadania. Para 
conhecimento dos esclarecimentos apresentados pela OSC a pedido do CAFDCA. O 
Conselho toma conhecimento dos esclarecimentos prestados pela instituição por meio do 
Ofício nº 17/2020, conforme solicitado na 40ª Reunião Ordinária. Em relação à 
quantidade de atendidos com acesso regular à internet para participação nas atividades 
virtuais, a instituição informa que realiza contato frequente via telefone com os 
responsáveis, notificando-os da existência de novas videoaulas e transmissões ao vivo, e 
envia por e-mail todos os vídeos produzidos, para que possam ser baixados e assistidos 
off-line. Informa, também, que está conduzindo pesquisa junto aos responsáveis para 
identificar o seu perfil social e os motivos que dificultam o seu acesso às aulas virtuais. O 
Conselho delibera por acatar os esclarecimentos prestados pela instituição. Item 3. 
Processo nº: 00417-00038273/2018-54 – Instituição: Grupo Espírita Abrigo da Esperança 
– GEAE. Projeto: Toque de Mídias. Para conhecimento dos esclarecimentos apresentados 
pela OSC a pedido do CAFDCA. O Conselho toma conhecimento dos esclarecimentos 
prestados pela instituição por meio do Ofício nº 20/2020, conforme solicitado na 40ª 
Reunião Ordinária. Em relação à quantidade de atendidos com acesso regular à internet 
para participação nas atividades virtuais, a instituição informa que realiza contato 
frequente via telefone com os responsáveis, notificando-os da existência de novas 
videoaulas e transmissões ao vivo, e envia por e-mail todos os vídeos produzidos, para 
que possam ser baixados e assistidos off-line. Informa, também, que está realizando 
pesquisa junto aos responsáveis para identificar o seu perfil social e os motivos que 
dificultam o seu acesso às aulas virtuais. O Conselho delibera por acatar os 
esclarecimentos prestados pela instituição. Item 4. Processo nº 00417-00038285/2018-89 
– Instituição: Associação Ludocriarte. Projeto: O Direito de Brincar. Alterações no Plano 
de Trabalho. No tocante à pandemia de COVID-19, a instituição se manifestou pela 
continuidade da parceria, por meio do Ofício nº 07/2020, solicitando a prorrogação da 
vigência até dezembro de 2020. Foram acrescentados aos objetivos do projeto ações de 
suporte estrutural e emocional às famílias, oferta das oficinas em modo virtual, além de 
atividades de fortalecimento de vínculos, bem como entrega de cestas básicas às famílias, 
montadas em parte com os alimentos previstos no Plano de Trabalho para o lanche dos 
atendidos, e em parte com doações arrecadadas. Para além das alterações provenientes da 
pandemia, a instituição requer também autorização para o remanejamento de alguns 
valores do Plano de Trabalho, referentes à substituição de itens que não estão mais 
disponíveis para a venda no mercado e complementação do valor daqueles cujo preço está 
acima do previsto no plano de aplicação. Solicita, ainda, a utilização dos rendimentos de 
aplicação para aquisição de máscaras, luvas, álcool em gel, alimentos para as cestas 
básicas das famílias e outros itens que se façam necessários para o enfrentamento da
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pandemia. O Conselho delibera por aprovar as alterações no Plano de Trabalho 

decorrentes da pandemia, a prorrogação da vigência da parceria, e também o 

remanejamento de recursos solicitado. Solicita, no entanto, que a instituição inclua no 

plano de aplicação os itens que serão adquiridos com os rendimentos bancários, 

justificando a necessidade de sua aquisição para o enfrentamento da pandemia. O 

Conselho delibera, por fim, pela autorização da retomada dos contratos dos funcionários 

no dia 01/06/2020. Item 5. Processo nº 00417-00038292/2018-81 – Instituição: Instituto 

Pró-Brasil. Projeto: Saltar para Crescer. Alterações no Plano de Trabalho diante da 

Pandemia da COVID-19. A instituição, por meio do Ofício nº 05/2020, solicita 

autorização para suspensão do pagamento da parcela vincenda e adiamento do início das 

atividades, devido à pandemia de COVID-19. A primeira parcela foi repassada no final de 

2019; contudo, o início das atividades do projeto restou comprometido devido à mudança 

de gestão da OSC em 2020, tendo sido realizado apenas o processo seletivo para 

contratação dos funcionários. Com a determinação do isolamento social, em março, a 

instituição se viu novamente impedida de iniciar as atividades. Portanto, o recurso 

encontra-se aplicado na conta bancária e sem utilização até o momento. Diante da 

impossibilidade temporária de execução, a comissão gestora da parceria sugeriu que o 

projeto fique suspenso e o atendimento às crianças seja iniciado apenas após o fim da 

pandemia. O Conselho delibera por acatar a solicitação, e notificar a instituição 

orientando-a para que, tão logo haja previsão legal de retomada de atividades, proceda 

com a readequação do Plano de Trabalho conforme a realidade da pandemia (caso haja 

necessidade para tal), e solicite a prorrogação da vigência da parceria para compensar o 

período de não execução. Item 6. Consulta à AJL – possibilidade de utilização dos 

rendimentos bancários em caso de projetos suspensos. Tendo em vista a quantidade de 

projetos cuja execução se encontra suspensa devido à pandemia de COVID-19, muitos 

desses com pagamento de uma ou mais parcelas já efetuado, fazendo com que o recurso 

fique aplicado na conta bancária por tempo indeterminado, o Conselho delibera por 

encaminhar consulta à Assessoria Jurídico-Administrativa com o seguinte teor: em caso 

de projetos cujas atividades estejam suspensas devido à pandemia de COVID-19, solicita-

se orientação quanto à possibilidade de utilização dos rendimentos de aplicação na conta 

bancária das parcelas já repassadas e não executadas durante o período da suspensão. O 

Conselho deseja saber se será possível a utilização posterior desses rendimentos pela 

instituição, para complementação do objeto do projeto mediante devida justificativa, ou se 

há necessidade de devolução do recurso para o FDCA, mesmo que mediante solicitação da 

OSC para uso justificado dos rendimentos. Item 7. Processo nº 00417-00038114/2018-50 

– Instituição: Lar Bezerra de Menezes. Projeto: Casa do Carinho – Mais que Acolher é um 

Ato de Amor. Alterações no Plano de Trabalho. A instituição, por meio do Ofício nº 

30/2020, solicita autorização para a realização de alterações no Plano de Trabalho, visto 

que não possui mais a necessidade de adquirir vários dos itens inicialmente previstos, pois 

lhe foram doados. Propõe a substituição desses itens pelo pagamento das faturas de água, 

energia elétrica e telefone referentes aos meses de dezembro de 2019 a agosto de 2020, e 

pela aquisição de um veículo do tipo picape. O Conselho delibera por autorizar o 

remanejamento do recurso para pagamento das despesas com energia, água e telefone 

apenas dos meses de junho de 2020 em diante, haja vista que as demais despesas se 

referem a período anterior à solicitação da instituição. Quanto à aquisição do veículo, o 

Conselho delibera por solicitar que a instituição apresente justificativa para sua 

necessidade na execução do projeto, bem como esclareça a vinculação dessa aquisição ao 

objeto da parceria. Item 8. Processo nº 00400-00027735/2020-57: Manifestação via 

Ouvidoria acerca do sistema de doações ao FDCA/DF. O Conselho toma conhecimento de 

manifestação recebida via e-SIC, a qual apresenta questionamentos e propõe alternativas 

de melhoria no sistema de doações ao FDCA/DF. Mais especificamente, questiona quanto 

à possibilidade de indicação de projeto específico no ato da doação junto à Receita 

Federal, sugere que sejam adotadas alternativas mais ágeis e modernas para a emissão de 

recibos de doações pelo CDCA, e aborda a necessidade de transparência em relação aos 

processos de doação junto ao FDCA. O Conselho delibera por aprovar a minuta de 

resposta apresentada pela Diretoria de Projetos, que será encaminhada ao cidadão no 

processo em epígrafe. Item 9. Processo 0417-001619/2015 - Associação Brasileira de 

Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias - ABRACE: 

Aprovação do Relatório Técnico da Diproj sobre doações à Abrace no período de 2007 a 

2019. O Conselho toma conhecimento de Relatório Técnico elaborado pela Diretoria de 

Projetos, o qual compilou todas as doações destinadas à instituição Abrace entre 2007 e 

2019, e apurou o saldo de captação de recurso da OSC nesse período. O relatório aponta 

que o valor líquido disponível para apresentação de projeto por parte da Abrace é de 

R$7.618.601,41. O Conselho parabeniza a Diretoria de Projetos e a Unidade de Gestão de 

Fundos pelo excelente trabalho desempenhado na compilação e análise do extenso 

material e elaboração do relatório, e delibera por acatar o teor do documento em sua 

totalidade, bem como notificar a instituição para conhecimento e eventual manifestação 

contraditória. Fica estabelecido o prazo de 30 dias para apresentação de Plano de Trabalho 

por parte da instituição, com base no valor total apurado. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às dezessete horas e trinta minutos, e eu, Marina Maria Ventura 

Peixoto, lavrei a presente Ata que vai assinada pelo coordenador adjunto do Conselho de 

Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. 

FRANCISCO RODRIGUES CORRÊA, Coordenador Adjunto, do Conselho de 

Administração do FDCA/DF.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 59, DE 04 DE JUNHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 105, parágrafo único, da Lei 

Orgânica do Distrito Federal, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 33, de 03 de abril de 2020, publicada no DODF nº 

66, de 07 de abril de 2020, página 09.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA

PORTARIA N°60, DE 04 DE JUNHO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 105, parágrafo único, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, nos termos estabelecidos na Resolução nº 102, de 15 de 
julho de 1998, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Decreto nº 37.096, de 2 de 
fevereiro de 2016 e da Instrução Normativa nº 04, de 21 de dezembro de 2016, da 
Controladoria-Geral do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Instaurar o Processos SEI de Tomada de Contas Especial nº 00110-00001071/2020-
06, referente às irregularidades no Contrato nº 015/2014-SO, conforme recomendação 
constante no Relatório de Inspeção n° 08/2019-DATOS/COLES/SUBCI/CGDF, Item 1.6, 
letras "a" e "c".
Art. 2ºDeterminar a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial - CPTCE para, 
no prazo de 90 (noventa) dias, apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o 
dano causado ao Erário do Distrito Federal.
Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 03 de junho de 2020

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das competências 
conferidas como autoridade julgadora e considerando a instrução contida no Processo 
Sei 0070-000584/2013, ao ACOLHER parcialmente a conclusão do Parecer SEI-GDF 
n.º 137/2019 - SEAGRI/GAB/AJL, da Assessoria Jurídico-Legislativa desta Pasta, por 
seus jurídicos fundamentos, RESOLVE: APROVAR PARCIALMENTE o Relatório 
SEI-GDF nº 03/2019, - SEAGRI/GAB/CPS, da Comissão Permanente de Sindicância e 
com fulcro no que dispõe o art. 217 da Lei Complementar nº 840/2011, DETERMINO, 
a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar a responsabilidade 
dos servidores listados na Decisão nº 21 do Processo Sei 0070-000584/2013; 
DETERMINO, com fulcro no que dispõe o art. 4º, da Instrução Normativa Nº 04-
CGDF, de 21 de dezembro de 2016, a instauração de Tomada de Contas Especial, para 
apurar as ações descritas na referida decisão.

LUCIANO MENDES DA SILVAS

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

 
DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA

SESSÃO 3443ª – REALIZADA EM 03/06/2020 – RELATOR: HAMILTON 
LOURENÇO FILHO.
PROCESSO Nº: 00111-00000955/2020-15 – Decisão nº 334/2020 - A Diretoria, 
acolhendo o voto do relator, DECIDE: a) ratificar, nos termos da N.O. nº 4.2.2-A, item 
6.1.1.2, o ato da dispensa de licitação autorizado pelo Diretor Técnico, por meio da 
Decisão n.º 0045/2020 - TERRACAP/PRESI/DITEC, visando a contratação direta da 
CEB Distribuição S/A., em razão do valor, nos termos do Inciso I do Art. 102 da 
Resolução CONAD nº 250/2018, para executar o Remanejamento de um poste com 
transformador na Rua 03, frente à Chácara 82, lote 10, no Setor Habitacional Vicente 
Pires - DF, no valor global de R$ 12.451,69 (doze mil quatrocentos e cinquenta e um reais 
e sessenta e nove centavos).
SESSÃO 3443ª – REALIZADA EM 03/06/2020 – RELATOR: HAMILTON 
LOURENÇO FILHO.
PROCESSO Nº: 00111-00011413/2018-45 - Decisão nº 335/2020 - A Diretoria, 
acolhendo o voto do relator, DECIDE: autorizar o reconhecimento da dívida de exercício 
anterior, Sem Cobertura Contratual, no valor de R$ 95.026,58 (noventa e cinco mil vinte e 
seis reais e cinquenta e oito centavos), para ressarcimento da despesa efetuada pela
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