
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RETIFICAÇÃO
Na Ordem de Serviço nº 315, de 03 de setembro de 2021, publicada no DODF nº 170, de
09 de setembro de 2021, página 53, ONDE SE LÊ: “...processo 0417-001617/2015...”,
LEIA-SE: “...processo 0417-001619/2015...” .

CONTROLADORIA SETORIAL DA JUSTIÇA
 

PORTARIA Nº 102, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021
O CONTROLADOR SETORIAL DE JUSTIÇA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo artigo 3º e o anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio
de 2019, bem como pela delegação de competência oriunda da Portaria nº 131, de 14 de
junho de 2019, publicada no DODF de 26 de junho de 2019, página 7, em seu art. 1º,
inciso, II e no art. 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de
2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para a Comissão de Sindicância, reconduzida
pela Portaria nº 90, de 30 de agosto de 2021, publicada no DODF nº 165, de 31 de agosto
de 2021, concluir os trabalhos de apuração dos fatos constantes dos autos do processo
00400-00022200/2020-90, e apresentar relatório conclusivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALISSON MELO RIOS

CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 
RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 92, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o resultado de habilitação dos projetos processados e julgados pela
Comissão de Seleção, em atendimento ao Edital de Chamada Pública nº 01/2020 do
CDCA/DF.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, 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 nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA), regido pela Lei Distrital nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013, vinculado
administrativamente à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal,
resolve:
Art. 1º Referendar e tornar público o resultado provisório de habilitação dos projetos,
constantes do anexo único, processados e julgados pela Comissão de Seleção, em
atendimento ao Edital de Chamamento Público nº 01/2020, publicado no DODF nº 171,
de 09 de setembro de 2020.
§ 1º O prazo para interpor recurso ao resultado provisório é de 10 (dez) dias úteis após a
publicação desta Resolução, conforme item 11.4 do Edital de Chamada Pública nº
01/2020.
§ 2º Não havendo interposição tempestiva de recurso, este resultado provisório ficará
convertido automaticamente em definitivo, conforme item 11.4.1 do referido Edital.
Art. 2º Esta Resolução Ordinária entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO CHAVES DA SILVA
Presidente do Conselho

 
ANEXO ÚNICO - Resultado provisório de habilitação

PROCESSO INSTITUIÇÃO PROJETO SITUAÇÃO

00400-
00052632/2020-25

Instituto Meninos do
Por do Sol-Ceilândia/DF

Instituto Meninos
do Por do Sol-Não
Podemos Parar

HABILITADO

00400-
00052906/2020-86

Lar das Crianças Luiz
Hermani

Brincando e
Recriando Histórias

HABILITADO

00400-
00052907/2020-21

Projeto Nova Vida-
PRONOVI

Projeto Vida e
Cidadania

HABILITADO

00400-
00053016/2020-91

Instituto Tocar Tocar o DF Futuro HABILITADO

00400-
00052625/2020-23

Instituto do Carinho Criança do Futuro HABILITADO

COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO
 

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e
sete minutos, por videoconferência, a coordenadora da Comissão Especial abre os
trabalhos da 27ª Reunião Ordinária da Comissão Especial de Seleção - Edital nº 01/2020
do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA/DF. Estavam presentes
os seguintes conselheiros: Graziele Lima da C. Nogueira, representante do Gabinete do
Governador e coordenadora da Comissão; Eduardo Chaves, representante da

Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes - Subpca; Kelly Cristina Tavares,
representante da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo/Sejus-DF e Leovane Gregório,
representante do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural -
SINDSAC. Demais participantes: Marina Ventura Peixoto, Débora Caroline Jardim da
Costa, João Paulo Carvalho Vinhal - DIPROJ/SECDCA e Rokmenglhe Vasco Santana,
Secretário executivo do CDCA/DF. Item 01. Instituição: Instituto Do Carinho. Projeto:
Criança do Futuro (Processo 00400-00052625/2020-23). Assunto: Habilitação do projeto.
A Comissão toma conhecimento do Parecer Técnico de reanálise nº 453/2021 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, o qual informa que todas as alterações solicitadas
através do Ofício nº 121/2021 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ foram acatadas pela
Instituição. A Comissão delibera pela habilitação do projeto. Item 02. Instituição: Lar Das
Crianças Luiz Hermani. Projeto: Brincando e Recriando Histórias (Processo 00400-
00052906/2020-86). Assunto: Habilitação do projeto. Na última reunião, a Comissão
havia deliberado por solicitar à instituição esclarecimentos e detalhamentos acerca do
atendimento didático-pedagógico, em face da diminuição da quantidade de atendidos por
esse serviço. A Comissão toma conhecimento do Parecer Técnico de reanálise nº
459/2021 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, o qual informa que a Instituição prestou os
esclarecimentos e realizou o detalhamento da atividade no Plano de Trabalho. O item 1.1
do Parecer traz a alteração da seção "5. Metodologia" do Plano de Trabalho, onde a
Instituição apresentou detalhamento sobre as aulas de Acompanhamento Didático e
Pedagógico - ADP e o motivo da diminuição no número de crianças atendidas,
informando também quanto às medidas de segurança que a serão tomadas durante a
execução do projeto. A Comissão delibera por aprovar tal alteração. Quanto ao item 1.2
do Parecer, que trata do acréscimo de informações quanto à carga horária dos
profissionais, a Comissão delibera por aprovar tal alteração. Quanto ao item 1.3, que trata
da inclusão de informações de como o veículo adquirido será utilizado na execução do
projeto, a Comissão delibera por aprovar tal alteração. Já quanto ao item 02 do parecer,
que trata da diminuição da carga horária dos instrutores de Capoeira e Ballet de 30h para
20h, onde a instituição justificou tal alteração para adequar o valor da hora/aula praticado
no mercado, a Comissão delibera por aprovar tal alteração. Por fim, a Comissão delibera
pela habilitação do projeto. Item 03. Instituição: Instituto Meninos Do Por Do Sol -
Ceilândia-DF. Projeto: Instituto Meninos Por Do Sol - Não Podemos Parar (Processo
00400-00052632/2020-25). Assunto: Habilitação do projeto. A Comissão toma
conhecimento do Parecer Técnico de reanálise nº 458/2021 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, cujo item 1.1 informa que a instituição alterou o Plano
de Trabalho para constar melhor descrição quanto ao espaço que será locado para a
execução do projeto, assim como justificativa para o aumento no valor do aluguel,
conforme solicitado pela Comissão em sua 26º Reunião Ordinária. Dessa forma, a
comissão delibera por aprovar tais alterações. A Comissão delibera pela habilitação do
projeto. Item 04. Instituição: Projeto Nova Vida - PRONOVI. Projeto: PROJETO VIDA E
CIDADANIA (Processo 00400-00052907/2020-21). Assunto: Habilitação do projeto. A
Comissão toma conhecimento do Parecer Técnico nº 455/2021 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, o qual informa que a Instituição realizou,
tempestivamente, todos os ajustes solicitados no Ofício nº 122/2021 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ. A Comissão delibera pela habilitação do projeto. Item
05. Instituição: Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat. Projeto: Jovens Vencedores
(Processo 00400-00053222/2020-00). Assunto: Habilitação do projeto. A Comissão toma
conhecimento do Parecer Técnico nº 460/2021 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, o qual
informa que a instituição realizou, tempestivamente, todos os ajustes solicitados nos
Ofícios nº 94/2021 e 125/2021 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ. Entretanto, os itens
1.4 e 1.5 do Parecer apontam que a instituição realizou alterações não solicitadas na
Planilha Orçamentária, com a inclusão e retirada de itens, e mudanças nas quantidades.
Assim, a Comissão delibera por notificar a Instituição para que apresente justificativa para
a alteração desses itens e suas quantidades. Item 06. Instituição: Instituto Tocar. Projeto:
Tocar o DF Futuro (Processo 00400-00053016/2020-91). Assunto: Habilitação do projeto.
A Comissão toma conhecimento do Parecer Técnico nº 456/2021 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, o qual informa que a instituição realizou,
tempestivamente, todos os ajustes solicitados nos Ofícios nº 112/2021 e 126/2021 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ. Em relação ao item 3.13 do Parecer Técnico nº
447/2021 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, que trata da inclusão do item
“combustível” na planilha orçamentária, que erroneamente não tinha sido incluído
anteriormente, a Comissão delibera por aprovar a alteração. A Comissão delibera pela
habilitação do projeto. Item 07. Instituição: Instituto Espírito de Luz - IEL. Projeto: Casa
da Juventude Circuito Cidadania - CJCC (Processo 00400-00052618/2020-21). Assunto:
Julgamento do Recurso interposto à inabilitação provisória. A Conselheira Graziele,
relatora do Recurso, apresentou Parecer manifestando-se pelo indeferimento do pleito da
Instituição. Os demais conselheiros seguiram o voto da relatora, ficando o recurso,
portanto, indeferido. O parecer será apresentado em próxima Reunião Plenária para
referendo da decisão da Comissão. Item 08. Instituição: Instituto Futuro E Ação. Projeto:
Casa Graduando em Cidadania (Processo 00400-00053315/2020-26). Assunto:
Julgamento do Recurso interposto à inabilitação provisória. O Conselheiro Leovane,
relator do Recurso, apresentou Parecer manifestando-se pelo indeferimento do pleito da
Instituição. Os demais conselheiros seguiram o voto do relator, ficando o recurso,
portanto, indeferido. O parecer será apresentado em próxima Reunião Plenária para
referendo da decisão da Comissão. Item 09. Instituição: Instituto Solar do Sentir Educação
e Vida. Projeto: Proteção Social no Itapoã Fortalecida (Processo 00400-00053313/2020-
37). Assunto: Julgamento do Recurso interposto à inabilitação provisória. O conselheiro
Alceu, relator do recurso, não compareceu à reunião. Dessa forma, a Comissão delibera
por adiar o julgamento do recurso dessa entidade para a próxima

PÁGINA 10 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 182, SEGUNDA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2021

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

joaop
Realce

joaop
Riscado



reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta
minutos, e eu, Débora Caroline Jardim da Costa, lavrei a presente Ata que vai assinada
pela coordenadora da Comissão Especial de Seleção - Edital nº 01/2020 do Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. GRAZIELE LIMA DA
CUNHA NOGUEIRA, Coordenadora.

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

PORTARIA CONJUNTA Nº 26, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL E A SECRETÁRIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições, consoante o que estabelecem a Lei nº 6.778, de 06
de janeiro de 2021, que aprovou a Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal para o
exercício de 2021, e o Decreto nº 37.427, de 22 de junho de 2016, alterado parcialmente
pelo Decreto nº 37.471, de 08 de julho de 2016, que dispõe sobre a descentralização de
execução de créditos orçamentários, resolvem:
Art. 1º Descentralizar a execução do crédito orçamentário, na forma a seguir especificada:
De: UO 16.101 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal;
UG 230.101
Para: UO 27.101 - Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal;
UG 310.101
I - OBJETO: Realizar o projeto Revista Traços, conforme ofício eletrônico nº 1667/2021 -
Sisconep, deputado Cláudio Abrantes.
II - VIGÊNCIA: data de início: 10/10/2021: término: 31/12/2021
III - PT: 13.392.6219.9075.0179 – Transferência de Recursos para Projetos Culturais –
Apoio a Eventos no Distrito Federal.

Natureza da Despesa Fonte Valor

33.50.41 100 180.000,00

Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa

 
VANESSA CHAVES DE MENDONÇA

Secretária de Estado de Turismo

PORTARIA Nº 159, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das competências que lhe confere o inciso III, do
Parágrafo Único, do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, c/c o Decreto nº 39.805,
de 06 de maio de 2019, resolve:
Art. 1º Fica instituída a Coordenação Geral do 54º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO
CINEMA BRASILEIRO a ser realizado no mês de dezembro de 2021.
Art. 2º A Coordenação será composta pelos seguintes Membros:
I - O Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, na
qualidade de Presidente do Festival;
II - ÉRICA BORDINHÃO LEWIS, matrícula 242.674-9, na qualidade de Diretora
Executiva;
III - SILVIO TENDLER, portador do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF nº 494.***.557-
00, na qualidade de curador do Festival;
IV - TÂNIA SIQUEIRA MONTORO, portadora do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF nº
210.***.761-91, na qualidade de curadora do Festival;
V - FERNANDO PEREIRA BORGES DE ANDRADE, Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF sob o nº 926.***.301-15, na qualidade de Representante da Associação Amigos do
Futuro;
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

PORTARIA N° 160, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021
Estabelece normas e procedimentos gerais e específicas que orientarão as ações referentes
a reabertura dos museus e espaços culturais da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Distrito Federal e operações decorrentes.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do parágrafo
único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal e,
Considerando a decisão de reabertura dos museus e espaços culturais da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal à visitação, conforme o decreto
42.525, de 2021;
Considerando a necessidade de se observar as recomendações dispostas no Anexo Único
do Decreto nº 42.525, de 2021, que trata do protocolo de segurança para museus e
exposições de arte;
Considerando as obrigações e responsabilidades constitucionais decorrentes da Gestão
Pública para com servidores, terceirizados e público em geral, e a obrigação de sempre
buscar a minimização dos riscos;

Considerando que a informação é uma das principais estratégias, e a prevenção é um
elemento importante para garantir a segurança em saúde a servidores, terceirizados e
público em geral;

Considerando que informação e prevenção precisam estar claramente definidas em
normativos protocolizados e procedimentos operacionais de curso geral e adequados a
cada local;

Considerando o Decreto nº 42.525, de 2021, os Protocolos e Medidas de Segurança
Específicos, adicionalmente, todas as orientações constantes da página
http://www.saude.df.gov.br/coronavirus/, somadas às orientações do Instituto Brasileiro
de Museus - IBRAM, na página https://www.museus.gov.br/wp-
content/uploads/2020/06/Recomendacoes_Museus.pdf, e da Comissão Internacional de
Museus - ICOM, por meio do Webinar Preparing for the Reopening of Museums: The
Aftermath of a Pandemic, de 24 de junho de 2020, resolve:

Art. 1º Estabelecer normas e procedimentos gerais e específicos que orientarão todas as
ações referentes à reabertura dos museus e centros culturais da Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal - SECEC e operações decorrentes.

Parágrafo único. Os museus e espaços culturais da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Distrito Federal - SECEC estão autorizados a reabrir nos moldes
desta portaria a partir de 27 de setembro de 2021.

Art. 2º As normas e procedimento gerais e específicos tem sua adoção obrigatória, na
forma de protocolo e orientações operacionais gerais e específicas, a servidores,
terceirizados e visitantes que frequentem os museus e espaços culturais.

Art. 3º O empregado, colaborador, terceirizado e prestador de serviço, que apresentar
sintomas da COVID-19, será orientado a permanecer em isolamento domiciliar, pelo
período de quatorze dias, exceto se apresentar resultado de exame laboratorial que
comprove ausência de infecção pelo Coronavírus, conforme o art. 5º do Decreto nº
42.525, de 2021.

Art. 4º Os servidores de que tratam os incisos IV e V do § 1º do Art. 1º do Decreto
42.253, de 2021, que estiverem em teletrabalho devem retornar ao trabalho presencial
após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos
indicados pelo fabricante.

Art. 5º Fica proibida a entrada de servidores, terceirizados e visitantes nos salões
expositivos ou de qualquer outra área dos museus e espaços culturais Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal cuja temperatura
obrigatoriamente aferida seja superior a 37,8º de acordo com o artigo 5º do decreto
42.525, de 2021.

§ 1º Situações de recusa de medição da temperatura deverão, quando possível, ser
registradas em livro de ocorrência, com identificação do indivíduo e imediatamente
comunicadas pelo responsável administrativo da escala à Secretaria de Estado de
Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal, a quem competirá tomar
as providências legais.

§ 2º A entrada forçada deve ser comunicada à Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF,
para as devidas providências legais, respeitados os dispositivos do Decreto nº 42.525, de
2021.
Art. 6º Os museus e espaços culturais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Distrito Federal funcionarão nos seguintes dias e horários:
I - Casa do Cantador: Segunda a sexta das 8h às 18h;
II- Centro Cultural 3 Poderes: Terça à sexta 9h às 18h, sábado e domingo de 9h às 17h;
III - Centro de Dança: Segunda a sábado das 8h às 22h;
IV - Complexo Cultural Samambaia: Segunda a sexta das 08h às 20h;
V - Complexo Cultural de Planaltina: Segunda a sexta das 9h às 12 e das 14h às 17h.
Finais de semana de acordo com a programação;
VI - Espaço Cultural Renato Russo: Terça a sexta das 09hàs 20h e sábado e domingo das
14h às 22h;
VII - Memorial dos Povos Indígenas: Terça a domingo: 9h às 17h;
VIII - Museu do Catetinho: Terça a domingo das 9h às 17h;
IX - Museu Vivo da Memória Candanga: Todos os dias das 9h às 17h;
X - Museu de Arte de Brasília: de quarta a segunda-feira, das 9h às 21h;
XII - Museu Nacional da República: de sexta-feira a domingo, das 09h às 17h e de terça
a sexta-feira exclusivamente mediante agendamento de escolas e instituições públicas e
privadas.
Art. 7º Caberá ao Gerente de museu ou espaço cultural determinar, havendo demanda, ao
menos um horário diário para visitação específica e única apenas para idosos e demais
pessoas dos grupos de risco listados no art. 4º desta Portaria.
Parágrafo Único. Será opcional ao indivíduo de grupo de risco fazer uso de seu direito a
horário exclusivo.
Art. 8º Os horários de funcionamento dos museus e espaços culturais, assim como todas
as regras gerais de admissão de visitantes deverão ser amplamente divulgados nas mídias
da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, nas
comunicações e divulgações dos museus e espaços culturais da SECEC, e na porta de
entrada desses museus.
Parágrafo único. Deverão ainda ser afixadas nas salas dos museus e espaços culturais as
seguintes informações:
I - quantitativo máximo e simultâneo de pessoas na sala;
II - obrigatoriedade de manter distanciamento e do uso de máscaras dentro do salão
expositivo;
III - aviso de proibição de alimentação no salão expositivo; e
IV - aviso de interdição dos bebedouros.
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