
Informa-se que o autuado dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para
apresentar defesa à Diretoria de Fiscalização de Trânsito - Difit, da Secretaria de Estado
de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF.

FERNANDA CAROLINA DE AZEVEDO OLIVEIRA
Diretora

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4453 SÉRIE D
Processo: 00070-00003976/2020-35

Notifica-se o Sr. JOSÉ FRANCISCO SOUZA RIBEIRO que no dia 01 de julho de 2020, na
Seagri/Sede, foi lavrado o Auto de Infração n° 4453, Série D, por contrariar o disposto no
artigo 82, do Decreto n°. 36.589, de 07 de julho de 2015, visto o Termo de Fiscalização de
Trânsito n° 0934, Série D, lavrado no dia 26/06/2020, em ação fiscalizatória na DF 180.
Informa-se que o autuado dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para
apresentar defesa à Diretoria de Fiscalização de Trânsito - Difit, da Secretaria de Estado de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF.

FERNANDA CAROLINA DE AZEVEDO OLIVEIRA
Diretora

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 25 DE JANEIRO DE 2021
Estabelece a criação do Selo CODHAB - Amigo da Habitação bem como os critérios para sua
concessão àqueles que tenham se destacado na contribuição da politica habitacional de interesse
social do Distrito Federal.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o art.
21, incisos VI e XI do Estatuto Social, aprovado na 112ª reunião do Conselho de Administração,
em 26 de junho de 2018, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 1082442,
considerando a necessidade de reconhecer os esforços em prol da politica habitacional de
interesse social do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º O Selo CODHAB – Amigo da Habitação terá as características, formato e cores
conforme modelo disponível no link:
http://www.codhab.df.gov.br/uploads/archive/files/c9dc438fd627ab15fbad1c36d4f278d1.pdf.
Art. 2º O Selo CODHAB – Amigo da Habitação, destina-se a homenagear as pessoas naturais e
jurídicas que tenham contribuído de forma relevante com a política habitacional de interesse
social do Distrito Federal.
Art. 3º O Selo poderá ser aplicado em:
I - Medalhas;
II- Placas;
III - Comendas;
IV - Diplomas e Certificados;
Art. 4º A designação da homenagem com o Selo CODHAB – Amigo da Habitação será
conferido pelo Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito
Federal e/ou pela deliberação da maioria da Diretoria Colegiada da CODHAB-DF.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

WELLINGTON LUIZ

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 01, DE 27 DE JANEIRO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III, V e VII do artigo 105 da Lei
Orgânica do Distrito Federal e em conformidade com o que dispõe no artigo 4º do
Regimento Interno do Fundo Único de Meio Ambiente – Funam-DF, resolve:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Conselho de Administração do Fundo Único de
Meio Ambiente do Distrito Federal, o Grupo de Trabalho com a finalidade de efetuar
a Revisão do Regimento Interno do FUNAM-DF e sugerir possíveis fontes de
receitas que possam impactar a evolução das ações do órgão.
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes representantes, titulares
e suplentes, do Conselho de Administração do FUNAM-DF, sendo:
I - Sr. IRACILDE TITAN LIMA E SILVA, conselheiro titular, representante da área
técnica ambiental do Governo do Distrito Federal.
II - Sr. THULIO CUNHA MORAES, conselheiro suplente, representando o Instituto
Brasília Ambiental - Ibram e,
III - Sr. SAULO PASTOR SANTOS, conselheiro suplente do Instituto Avaliação,
representante do segmento ambiental com atuação no Distrito Federal.
Art. 3º O Grupo de Trabalho terá a duração de seis meses, contados a partir da
publicação desta portaria, podendo ser ampliado prazo caso não tenha alcançado sua
finalidade (art.1º).
Art. 4º O Grupo de Trabalho estará automaticamente extinto com a apresentação e
aprovação do relatório final pelo CAF – Conselho de Administração do Funam,
mesmo que ocorra antes do prazo estabelecido no art. 3º.

Art. 5º A participação dos integrantes no Grupo de Trabalho será considerada
prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
 

INSTRUÇÃO Nº 14, DE 26 DE JANEIRO DE 2021
A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA, no uso das atribuições legais e estruturais conferidas pela Lei nº. 1.813, de 30
de dezembro de 1997, pelo Estatuto e pelo Regimento Interno da Fundação, resolve:
Art. 1º Reinstaurar a Comissão de Sindicância, instituída por meio da Instrução nº 23, de
12 de fevereiro de 2018, publicada no DODF nº 39, 27 de fevereiro de 2018, página 24,
visando a apuração dos fatos constantes no processo nº 0196-000148/2012.
Art. 2º Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES

INSTRUÇÃO Nº 15, DE 26 DE JANEIRO DE 2021
A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA, no uso das atribuições legais e estruturais conferidas pela Lei nº. 1.813, de 30
de dezembro de 1997, pelo Estatuto e pelo Regimento Interno da Fundação, resolve:
Art. 1º Reinstaurar a Comissão de Sindicância, constituída pela Instrução nº 73, de 12 de
julho de 2019, publicada no DODF n° 132, de 16 de julho de 2019, página 37, visando a
apuração dos fatos constantes no processo nº 00196- 00001634/2018-86.
Art. 2º Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES

INSTRUÇÃO Nº 16, DE 26 DE JANEIRO DE 2021
A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 1.813, de 30 de dezembro de
1997, pelo Estatuto e pelo Regimento Interno da Fundação, resolve:
Art.1º Reinstaurar a Comissão de Sindicância, constituída pela Instrução nº 94, de 16 de
setembro de 2019, publicada no DODF nº 177, de 17 de setembro de 2019, página 27,
visando a apuração dos fatos constantes no processo nº 0196-000648/2005.
Art. 2º Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES

INSTRUÇÃO Nº 17, DE 26 DE JANEIRO DE 2021
A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 1.813, de 30 de dezembro de
1997, pelo Estatuto e pelo Regimento Interno da Fundação, resolve:
Art.1º Reinstaurar a Comissão de Sindicância, constituída pela Instrução nº 78, de 14 de
abril de 2020, publicada no DODF nº 72, de 16 de abril de 2020, página 31, visando a
apuração dos fatos constantes no processo nº 0196-000085/2017.
Art. 2º Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES

INSTRUÇÃO Nº 18, DE 26 DE JANEIRO DE 2021
A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 1.813, de 30 de dezembro de
1997, pelo Estatuto e pelo Regimento Interno da Fundação, resolve:
Art.1º Reinstaurar a Comissão de Sindicância, constituída pela Instrução nº 130, de 20 de
novembro de 2019, publicada no DODF nº 221, 21 de novembro de 2019, página 37,
visando a apuração dos fatos constantes no processo nº 00196-00001605/2018-14.
Art. 2º Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES

RETIFICAÇÃO
No Despacho da Diretora-Presidente, publicado no DODF nº 17, de 26 de janeiro de 2021,
página 43, ONDE SE LÊ: “...Em 25 de dezembro de 2020...”, LEIA-SE: “...Em 25 de
janeiro de 2021...”.

SECRETARIA DE ESTADO
DE PROJETOS ESPECIAIS

CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS
PÚBLICO/PRIVADAS – CGP

 
ATA DE REUNIÃO

Aos 26 dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 11h15, no Salão Nobre do Palácio do
Buriti, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGP,
com a presença dos membros efetivos: Senhor Secretário de Estado de Projetos Especiais
do Distrito Federal, e Presidente Supletivo do Conselho, Roberto Vanderlei de Andrade;
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Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, José
Eduardo Pereira Filho; Senhora Heloísa Monzillo de Almeida, Procuradora-Geral
Adjunta do Contencioso, representando a Procuradoria-Geral do Distrito Federal;
Senhor Cristiano Lopes da Cunha, Secretário Executivo Institucional da Casa Civil,
representando a Casa Civil do Distrito Federal; e dos membros eventuais:
Excelentíssimo Senhor Vice-Governador, Marcus Vinícius Britto de Albuquerque Dias;
Senhora Sueli Rodrigues de Sousa, Chefe da Assessoria Especial, representando a
Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal; Senhor Flamarion Vidal Araújo,
Subsecretário de Esporte, Lazer e Espaços Esportivos, representando a Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal; Secretária de Estado de Turismo do
Distrito Federal, Senhora Vanessa Chaves de Mendonça; e o Senhor Secretário de
Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, Luciano Carvalho de Oliveira. O
Excelentíssimo Senhor Vice-Governador fez a abertura da reunião, com uma
explanação sobre os projetos inseridos na pauta, passando, posteriormente, a palavra ao
Secretário de Estado de Projetos Especiais, que convalidou a fala. Desta forma,
deliberou-se: a) Aprovação da abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse -
PMI para a execução de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e
jurídica visando a Concessão dos serviços de implantação e operação de lotéricas e
jogos estaduais, no âmbito do Distrito Federal, a ser conduzido pela Secretaria de
Estado de Projetos Especiais - SEPE; b) Pela aprovação da abertura do procedimento
licitatório, por parte da Secretaria de Esportes e Lazer - SEL, referente ao Complexo
Esportivo e de Lazer do Guará - Clube Vizinhança, ginásio de esportes, estádio
Antônio Otoni Filho e áreas adjacentes; c) Pela aprovação da abertura de Procedimento
de Manifestação de Interesse - PMI, para o desenvolvimento de PPP, com o objetivo de
conceder, à iniciativa privada, a implantação de Marinas Públicas no Lago Paranoá, a
ser conduzido pela SEPE, com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal -
SETUR; d) Aprovação da abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse -
PMI, para o desenvolvimento de PPP, com o objetivo de conceder, à iniciativa privada,
o Tratamento e Reciclagem de Resíduos Sólidos da Construção Civil no Distrito
Federal, a ser conduzido pela SEPE, com apoio da Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal - SODF; e) ao final da reunião, em outros assuntos,
foi passada a palavra aos seus participantes: 1) O Excelentíssimo Senhor Vice-
Governador ressaltou a necessidade de apoio e integração entre as Secretarias de
Estado, que devem prestar suporte à SEPE durante o desenvolvimento das parcerias
público-privadas, buscando melhores resultados e maior arrecadação ao Distrito
Federal; 2) O Secretário José Eduardo Pereira Filho se colocou à disposição da SEPE, e
ressaltou a importância da sinergia que há entre as Secretarias do Governo; 3) A
Procuradora Dra. Heloísa Monzillo de Almeida afirmou que a Procuradoria-Geral do
Distrito Federal está à disposição para prestar apoio no desenvolvimento da modelagem
de projetos de concessão; 4) A Secretária Vanessa Chaves de Mendonça falou sobre a
importância que o projeto das marinas possui para o Distrito Federal, que possui cerca
de 58.200 embarcações e apenas 9 marinas, bem como se colocou à disposição para
ajudar no desenvolvimento do projeto; 5) O Secretário Luciano Carvalho de Oliveira
destacou a importância da integração entre os órgão do Governo, como vem
acontecendo junto à SEPE, Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, Serviço
de Limpeza Urbana – SLU e Instituto Brasília Ambiental – Ibram para o projeto
Resíduos Sólidos da Construção Civil. Além disso, se colocou à disposição da SEPE
para ajudar no que for necessário; 6) O Secretário Roberto Vanderlei de Andrade
ressaltou o papel da SEPE como Secretaria “meio”, atuando na modelagem dos projetos
de PPP e, posteriormente, encaminhando ao órgão finalista que fará a licitação. A
SEPE está sempre à disposição, buscando o benefício da população do Distrito Federal;
7) O Secretário Executivo Cristiano Lopes da Cunha afirmou que a Casa Civil, sob o
comando do Secretário Gustavo Rocha, está à disposição da SEPE, buscando uma
sinergia de interesses que beneficiem a população. Nada mais havendo a ser deliberado,
o Excelentíssimo Senhor Vice-Governador, às 12h00, encerrou a reunião, mandando
lavrar a presente ata, referendada pelo Secretário de Estado de Projetos Especiais.

Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021

ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE

Secretário de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal

 

JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal
 

HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA
Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso do Distrito Federal

 
CRISTIANO LOPES DA CUNHA

Secretário Executivo Institucional da Casa Civil

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

PORTARIA Nº 31, DE 26 DE JANEIRO DE 2021
Institui e disciplina a Política Distrital de Qualificação.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe conferem o art.105, caput, parágrafo único e incisos da Lei Orgânica
do Distrito Federal, e o Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, e considerando o que
estabelece o Decreto n° 41.551, de 02 de dezembro de 2020, que instituiu a Política
Distrital de Qualificação Social e Profissional – PDQ, resolve:

Art. 1º Instituir e disciplinar a política e estratégia Distrital de Qualificação, no âmbito da
Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal – SETRAB, voltado a promover a
qualificação social e profissional, requalificação e a certificação profissional, assim como
contribuir com aumento da probabilidade de obtenção e manutenção de emprego e
trabalho decente no âmbito do Distrito Federal.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Para fins desta Portaria, consideram-se:

I - Estratégia Distrital de Qualificação: Estratégia de qualificação social e profissional da
Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal – SETRAB, sob gestão técnica da
Subsecretaria de Qualificação Profissional – SQP.

II - Qualificação Social e Profissional: processo de melhoria da qualidade de vida da
população por meio da promoção de cursos e/ou outras ações profissionalizantes,
considerando a identificação dos aspectos sociais presentes em um itinerário formativo,
que visem potencializar as oportunidades de inserção, manutenção e geração de trabalho e
renda dos trabalhadores do Distrito Federal.

III – Requalificação Profissional: processo de reinserção do trabalhador no mercado de
trabalho, levando em consideração a demanda do mercado de trabalho e pretensão do
trabalhador e, bem como orientação quanto ao preparo do currículo, ensinamento para
fazer networking e analisar o comportamento do empregador, além de fornecer
informações sobre processo de seleção e atitudes, bem como comportamentos adequados
de um candidato frente à concorrência de vaga de emprego, dentre outros que promova
trabalho fim-a-fim na transição de carreira do profissional.

IV - Certificação Profissional: processo pelo qual se identifica, avalia e valida
formalmente os conhecimentos, saberes, competências, habilidades e aptidões
profissionais desenvolvidos na experiência laboral, com o objetivo de promover o acesso
permanente e progressivo ao mundo do trabalho. A certificação profissional é parte
constituinte do processo de orientação e formação profissional, não devendo a ele se opor,
sobrepor ou substituir.

CAPÍTULO II

DOS ENTES PARCEIROS

Art.3º Poderão atuar na execução dos programas de qualificação e requalificação técnica
as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, com Registro da Entidade Qualificadora
junto ao Conselho do Trabalho do Distrito Federal, devendo possuir como atividade
principal o desenvolvimento de ações de qualificação, requalificação e/ou educação e
dispor de estrutura física, estrutura pedagógica e corpo técnico adequados aos objetivos do
programa.

CAPÍTULO III

DOS OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS

Art. 4º São objetivos:

§1º Promover ações continuadas e integradas de qualificação social e profissional,
requalificação profissional e certificação profissional para fortalecer e potencializar as
políticas públicas vinculadas ao emprego, trabalho e renda com vistas à redução das
desigualdades sociais no Distrito Federal;
§2º Elevar a profissionalização dos trabalhadores e empreendedores;
§3º Criar oportunidades de acesso, participação e permanência mais igualitária ao
mercado do trabalho por meio da profissionalização;
§4º Contribuir para a redução dos riscos de demissões no mercado do trabalho em
decorrência da falta de profissionalização;
§5º Favorecer o aumento da probabilidade de sustentabilidade de ações empreendedoras
por meio da profissionalização;
§6º Fortalecer a integração das relações institucionais públicas e com organizações da
sociedade civil na área de qualificação profissional no Distrito Federal.
§7º Contribuir para a inclusão produtiva da população do Distrito Federal em situação de
exclusão profissional; e
§8º Interagir com outros equipamentos públicos com vistas a massificar as ofertas de
qualificação profissional em vários ambientes disponíveis.
Art. 5º São princípios:
§1º Qualificação Profissional como direito do trabalhador;
§2º Integralidade, complementaridade e transversalidade com os serviços prestados pelo
Sistema Nacional de Emprego – SINE e com os demais programas, projetos e outras ações
da SETRAB, que visem a geração de emprego e renda;
§3º Respeito aos valores éticos, políticos e morais e à diversidade em suas diversas
expressões multiculturais;
§4º Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização;
§5º Sincronismo e adequação aos novos paradigmas tecnológicos, mercadológicos e
sociológicos do mercado do trabalho;
§6º Observância da vocação profissional do Distrito Federal, sem perder de vista a
disrupção do modelo tradicional rumo; e
§7º Responsabilidade com a utilização dos recursos públicos.
Art. 6º São estratégias:
§1º Mapeamento sistemático das ofertas de qualificação profissional no sentido de evitar
superposições de ações, bem como de potenciais parceiros públicos e privados;
§2º Articulação institucional interna e externa para estudo, alinhamento e atendimento das
demandas identificadas de profissionalização;
Interação e diálogo com os setores produtivos do Distrito Federal;
§3º Planejamento das ações;
§4º Divulgação permanente das ações de profissionalização nas mídias institucionais e
disponíveis e nas Agências do Trabalhador;
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