
Art. 1º A autonomia do Comitê Distrital de Prevenção e Combate à Tortura (CDPCT),
enquanto exercer as competências relativas ao Mecanismo Distrital de Prevenção e
Combate à Tortura (MDPCT), nos termos do art. 12, do Decreto Distrital nº 40.869/2020,
deve observar a disposição expressa no art. 10, I, da Lei Federal nº 12.847/2013, no tocante
ao exercício das competências previstas no art. 9º desta Lei, bem como os artigos 14 e 15
do Decreto Distrital nº 40.869/2020.

Parágrafo único. O Comitê Distrital de Prevenção e Combate à Tortura e seus membros, no
exercício das competências mencionadas no caput, atuará sem a interferência, ingerência,
aprovação ou qualquer tipo de influência de outros órgãos do Poder Público, do sistema de
justiça, de instituições privadas ou organizações da sociedade civil.

Art. 2º A autonomia dos(as) membros(as) do CDPCT nas prerrogativas do MDPCT será
exercida segundo os limites estabelecidos na presente Resolução e em estrito seguimento às
deliberações e regulamentações do Pleno do CDPCT, pelo período que o colegiado
desempenhar estas atribuições.

Art. 3º Caberá ao CDPCT instituir normativo que indique detalhadamente, dentre outros
pontos:

I – quais membros do colegiado do CDPCT poderão atuar no desempenho das
responsabilidades concernentes aos peritos de mecanismos de prevenção e combate à
tortura;

II – as visitas periódicas preventivas ou em atendimento às denúncias concernentes à tortura
ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes;

III – a organização administrativa e de trabalho do grupo que atuará provisoriamente com
responsabilidades do Mecanismo Distrital de Prevenção e Combate à Tortura.

Art. 4º As atuações, objeto da presente Resolução, enquanto membros do CDPCT com
prerrogativas atinentes ao Mecanismo Distrital de Prevenção e Combate à Tortura, somente
poderão ser desempenhadas por membros da sociedade civil.

Art. 5º A expressão “exercício de suas funções” prevista no art. 10, I, da Lei Federal nº
12.847/2013, bem como no art. 14, I, do Decreto Distrital nº 40.869/2020 e art. 2º, XXVIII,
“a”, da Portaria nº 855/2022-SEJUS, deve ser estritamente vinculada às posições e
opiniões:

I – emitidas durante as atividades de planejamento, execução e monitoramento de visitas,
pela equipe do CDPCT, às unidades de privação de liberdade, bem como no requerimento
às autoridades competentes para instauração de procedimentos criminais e administrativos e
para realização de perícias, a partir da deliberação, considerando os termos constantes na
art. 49, II, “d”, do Regimento Interno do CDPCT;

II – emitidas em relatórios e recomendações, a partir do debate e deliberação pelo Pleno do
CDPCT, conforme procedimento regular estabelecido no Regimento Interno, por maioria
simples;

III – emitidas em ações de articulação com outros atores locais, nacionais e internacionais
no seio de incidência sobre propostas legislativas e normativas, assim como sobre questões
relacionadas ao trabalho preventivo, como fundos públicos de financiamento, entre outros,
por quaisquer meios de comunicação, reuniões de trabalho, audiências públicas ou outras
atividades congêneres, abrangendo as entrevistas concedidas aos meios de comunicação
sobre visitas, relatórios e quaisquer assuntos referentes ao exercício das funções do
CDCPT, a partir de diretrizes adotadas pelo Pleno do colegiado.
Parágrafo único. As demais normas e protocolos internos aprovados pelo Pleno do CDPCT
deverão ser observadas no exercício das funções, quando do cumprimento de prerrogativas
atinentes ao Mecanismo Distrital de Prevenção e Combate à Tortura (MDPCT).
Art. 6º As manifestações públicas por escrito do CDPCT terão a assinatura da coordenação
executiva do colegiado, com a indicação de estar em cumprimento de prerrogativas
atinentes ao Mecanismo Distrital de Prevenção e Combate à Tortura (MDPCT) ao final do
documento.
Art. 7º Excetuando as hipóteses previstas no art. 5º, as manifestações públicas dos
participantes do CDPCT, na condição de estar em cumprimento das prerrogativas atinentes
ao Mecanismo, nas quais represente o órgão, por quaisquer meios de comunicação, deverão
ser informadas ao Pleno do CDPCT e coordenação executiva, por endereço eletrônico, com
brevidade, ou durante reuniões ordinárias ou extraordinárias.
§1º Havendo discordância ou solicitação de debate em reunião plenária sobre convites
realizados a algum(a) integrante do CDPCT na condição de estar em cumprimento de
prerrogativas atinentes ao Mecanismo, o tema integrará a pauta da reunião subsequente do
Pleno do CDPCT.
§2º Nos casos em que o pedido de manifestação tenha um prazo menor ou igual a 24 (vinte
e quatro) horas ou sendo impossível a convocação ou inclusão da pauta em reunião
plenária, o pedido será avaliado pelo(a) integrante do CDPCT na condição de estar em
cumprimento de prerrogativas atinentes ao Mecanismo a quem foi dirigido a solicitação,
juntamente com a coordenação executiva do CDPCT.
Art. 8º Em manifestações públicas com caráter de opinião pessoal, não será necessária
consulta ou informação ao Pleno do CDPCT.
Art. 9º O membro, ao se manifestar publicamente, deve esforçar-se permanentemente por
suscitar e manter no espírito do pessoal e da opinião pública a convicção de que esta missão
representa um serviço social de grande importância; para o efeito, devem ser utilizados
todos os meios adequados para esclarecer o público.
Art. 10 Fora dos casos previstos no art. 5º, as manifestações públicas emitidas nas quais
integrantes na condição e em cumprimento de prerrogativas atinentes ao Mecanismo,
sejam identificados(as) como membros do CDPCT, por quaisquer meios de comunicação,
por três ou mais integrantes em conjunto ou coautoria, deverão ser enviados ao Pleno do
CDPCT por endereço eletrônico, pelo menos 48(quarenta e oito) horas antes da
publicização das manifestações.

§1º. As manifestações previstas no caput deverão ser preferencialmente apreciadas
antes de sua publicização pelo Pleno do CDPCT, com registro em ata.
2º. A apreciação pelo Pleno do CDPCT disposta no §1º deste artigo não vincula
eventual publicidade das manifestações, servindo apenas para fins de registro.
Art. 11. Os(as) integrantes do CDPCT na condição e em cumprimento de
prerrogativas atinentes ao Mecanismo, poderão manifestar-se publicamente e
participar de quaisquer seminários, congressos, audiências públicas, eventos
acadêmicos ou outros eventos, desde que não o faça representando o órgão, e que não
utilize informações ou documentos que sejam sigilosos, obtidos em razão do
exercício de suas funções, ressalvado o disposto no art. 13 desta Resolução.
Art. 12. As manifestações públicas de membro do CDPCT, na condição e em
cumprimento de prerrogativas atinentes ao Mecanismo, nas quais não seja
identificado(a) como tal ou representante do colegiado, podem ser realizadas
livremente, sem necessidade de informação ou consulta ao Pleno do órgão, ou
declaração de que as manifestações do(a) integrante não correspondem às posições
ou opiniões do CDPCT.
Art. 13. As manifestações dos(as) membros na condição e em cumprimento de
prerrogativas atinentes ao Mecanismo, e como representante do CDPCT, além das
manifestações pessoais, devem garantir o sigilo conforme previsto no art. 10, da Lei
nº 12.847/2013, no art. 2º, VI e §§ 1º e 2º do Decreto Distrital nº 40.869/2020 e no
art. 2º, XXVIII, “f” da Portaria nº 855/2022-SEJUS.
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e produzirá seus
efeitos enquanto o CDPCT exercer as competências do Mecanismo Distrital, ou até
que este seja legalmente instituído.

SUELI FRANCISCA VIEIRA
Subsecretária

CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 129, DE 20 DE JANEIRO DE 2023

O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA 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 do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA - Lei nº
8.069/90 e suas alterações-, regido pela Lei Distrital nº 5244/2013 e suas alterações e
vinculado administrativamente à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito
Federal, por deliberação da 332ª Reunião Plenária Ordinária, de 16 de dezembro de 2022,
no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1º Fica a composição das Comissões Temáticas e do Conselho de Administração do
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para o ano de 2023 formada pelas
seguintes representações:

I - Comissão Temática de Legislação:

a) Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural – coordenação;

b) Casa de Ismael Lar da Criança – coordenação adjunta;

c) Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino;

d) Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania/Direitos Humanos;
e) Secretaria de Estado de Segurança Pública;
f) Governadoria.
II - Comissão Temática de Políticas Públicas:
a) Aconchego Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária – coordenação;
b) Assistência Social Casa Azul – coordenação adjunta;
c) Aldeias Infantis – SOS Brasil;
d) Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania/Infância e Adolescência;
e) Secretaria de Estado da Mulher;
f) Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.
III - Comissão Temática de Medidas Socioeducativas:
a) Instituto Espírito de Luz – coordenação;
b) Instituto Futuro e Ação – coordenação adjunta;
c) Instituto AMPB de Solidariedade;
d) Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania/Direitos Humanos;
e) Secretaria de Estado de Saúde;
f) Secretaria de Estado de Educação.
IV - Comissão Temática de Formação e Mobilização:
a) Associação Transforma Vidas Ações Sociais e Humanitárias;
b) Lar da Criança Padre Cícero;
c) Projeto Integral de Vida/Pró-vida;
d) Secretaria de Estado de Segurança Pública – coordenação;
e) Secretaria de Estado de Trabalho-– coordenação adjunta;
f) Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
V - Comissão Temática de Conselho Tutelar:
a) Instituto Futuro e Ação;
b) Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural;
c) Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino;
d) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – coordenação;
e) Secretaria de Estado de Turismo - – coordenação adjunta;
f) Secretaria de Estado de Família e Juventude;
VI – Comissão Temática da Primeira Infância:
a) Associação Transforma Vidas Ações Sociais e Humanitárias – coordenação;
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b) Conselho de Entidades de Promoção e Assistência do DF – coordenação adjunta;

c) Aconchego Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária;

d) Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania/Infância e Adolescência;

e) Articulação com entorno;

f) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

VII - Comissão Temática de Acompanhamento do Comitê Consultivo de Adolescentes:

a) Instituto AMPB de Solidariedade;

b) Sindicato dos Empregados em Instituição Beneficentes Religiosas e Filantrópicas;

c) Casa de Ismael Lar da Criança;

d) Secretaria de Estado de Educação – coordenação;

e) Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania/Direitos Humanos – coordenação adjunta;
f) Articulação com entorno.
VIII - Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Distrito Federal - CAFDCA:
a) Casa de Ismael Lar da Criança;
b) Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social do DF;
c) Sindicato dos Empregados em Instituição Beneficentes Religiosas e Filantrópicas;
d) Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - Presidência;
e) Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania/Infância e Adolescência – Vice-presidência;
f) Governadoria.
Art. 2º A Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselhos Tutelares, para o ano
2023, tem a seguinte composição:
a) Presidente do CDCA – coordenação;
b) Vice-presidente do CDCA/DF;
c) Comissão Temática de Conselho Tutelar – coordenação adjunta;
d) Comissão Temática de Formação e Mobilização;
e) Comissão Temática de Legislação;
f) Comissão Temática da Primeira Infância.
Parágrafo único. Constitui a Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselhos
Tutelares a Secretaria Executiva do CDCA/DF, no papel de apoio administrativo, logístico
e consultoria.
Art. 3º Fica a presidência do Conselho para o ano de 2023 formada por:
I – Presidente do CDCA: CLEIDISON FIGUEREDO DOS SANTOS/Secretaria de Estado
de Justiça e Cidadania, representação Governo do Distrito Federal;
II - Vice-presidente: JOÃO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA/Instituto do Carinho,
representação sociedade civil.
Art. 4º As comissões temporárias do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Distrito Federal - CDCA/DF terão sua criação e composição definidas e aprovadas em
plenária do CDCA, obedecido o disposto no Regimento Interno do CDCA, mantida a
condição paritária governo e sociedade civil na sua composição.
Art. 5º A composição dos grupos de trabalhos será definida e aprovada em plenária,
garantida a representação da comissão com maior pertinência com o tema objeto da criação
do grupo de trabalho, mantida a condição paritária governo e sociedade civil na sua
composição.
Art. 6º Esta Resolução Ordinária entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 19, DE 19 DE JANEIRO DE 2023
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA
ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, no uso das
atribuições legais conferidas pelo Artigo 8º da Portaria 01, de 18 de junho de 2019,
publicada no DODF nº 115, de 19 de junho de 2019, c/c com o inciso III do artigo 2º da
Portaria nº 62, de 16 de setembro de 2020, publicada no DODF nº 178, de 18 de setembro
de 2020, e em observância a Lei nº 6.302, de 16 de maio de 2019, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 15, de 17 de janeiro de 2023, publicada no DODF nº
14, de 19 janeiro de 2023, página 21, o ato que dispõe sobre prorrogação de prazo,
constante no Processo Administrativo Disciplinar, com o objetivo de apurar os fatos
narrados no Processo SEI-04017-00020522/2022-03.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AIRTON LIRA

PORTARIA Nº 20, DE 19 DE JANEIRO DE 2023
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA
ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, no uso das atribuições
legais conferidas pelo inciso III do artigo 2º da Portaria nº 62, de 16 de setembro de 2020,
publicada no DODF nº 178, de 18 de setembro de 2020, com fundamento nos artigos 211,
217, 229 e 233 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1° Reinstaurar Processo Disciplinar, com o objetivo de apurar os fatos narrados nos
Autos do processo 04017-00020522/2022-03, convalidando todos os atos praticados
anteriormente.
Art. 2° Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos.

Art. 3° Sempre que necessário a Comissão processante deve dedicar tempo integral aos seus
trabalhos, até a entrega do relatório final.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AIRTON LIRA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

ATO DECLARATÓRIO Nº 127/2023
Bens e mercadorias apreendidos nos períodos de 11/01/2023 a 17/01/2023, com
proprietários não identificados. Processo SEI-GDF nº 04017-00000377/2021-55.
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL –
DF LEGAL, no uso da competência conferida pelo § 2º do art. 5º da Portaria nº 37, de 04
de junho de 2020, da DF LEGAL, e em cumprimento ao previsto no § 4º do art. 52 da Lei
nº 5.547, de 06 de outubro de 2015, DECLARA NÃO IDENTIFICADOS OS
PROPRIETÁRIOS DOS BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS E RECOLHIDOS
AO DEPÓSITO DA DF LEGAL, na seguinte ordem: NUMERO DO AUTO DE
APREENSÃO, DATA DA APREENSÃO, QUANTIDADE E IDENTIFICAÇÃO DOS
BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS CUJOS PROPRIETÁRIOS NÃO FORAM
IDENTIFICADOS: F-0338-454745-AEU, 11/01/2023, engenho de publicitário; F-0338-
620635-AEU, 13/01/2023, 03 mesas de ferro, 32 caixas de plástico, 01 cadeira de ferro, 02
tendas, 02 cavaletes, 01 carrinho de carga, 19 sacos de lixo, 06 caixas de fruta, 07 panos de
prato; F-0637-051666-AEU, 07 carrinhos de supermercado, 02 bancadas, 50 latas de
cervejas, 50 latas de refrigerante, 02 guardas sol, 04 banquetas de plástico, 02 estufas, 209
garrafas de água mineral, 01 caixa de plástico; D040052, 17/01/2023, 01 quiosque, 01
armação de tenda; D040051, 17/01/2023, 01 quiosque, 01 cobertura. Ficam os proprietários
cientes de que, segundo o § 5º do art. 52, da Lei nº 5.547, de 2015, e o art. 39, caput, da
Portaria DF-LEGAL nº 37, de 2020, serão declarados abandonados os bens e as
mercadorias não perecíveis que não forem reclamados no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da lavratura do auto de apreensão.

ROSELAINE ALVES VALLADÃO

UNIDADE DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS
JUNTA DE ANÁLISE RECURSOS

 
RESOLUÇÃO Nº 127, 20 DE JANEIRO DE 2023

O PRESIDENTE DA JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS, unidade colegiada da
Secretaria de Estado de Proteção de Ordem Urbanista do Distrito Federal – DF LEGAL:
com a atribuição de julgar, em segunda e última instância. Os processos administrativos
fiscais e de exigência de créditos tributários oriundos do exercício do poder de polícia.
Conforme Artigo 10 da Lei nº 6.302de 16 maio de 2019 e no Uso das atribuições previstas
no Artigo 91, inciso XIV da portaria nº 30, 1. de abril de 2020.publicada no DODF Nº 79.
Página 17, terça-feira, 28 de abril de 2020, resolve:
Art. 1º Torna público acórdão e ementas referentes aos processos administrativos fiscais,
julgados pela junta de Análise de Recursos – JAR, nos meses de novembro e dezembro de
2023 das pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas:
Art. 2º Intimar, no caso de improvimento ou recurso não conhecido dos Autos de Infração,
os respectivos sujeitos passivos abaixo, a pagar a multa, por meio de documento de
Arrecadação – DAR, que poderá ser obtido nos núcleos de Atendimento ao Cidadão nas
Regiões Administrativas. Coordenação de Núcleos de Atendimento ao Cidadão -
Atendimento ao Cidadão, localizado no. SIA Trecho 03. lotes: 1545/155 – SIA/DF, sob
pena de inscrição de débito em Dívida Ativa. Caso a multa já tiver sido paga. Desconsiderar
essa intimação:
Art. 3º Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

MARCO AURÉLIO SOUZA BESSA
 

ACÓRDÃO 001/2023
ÓRGÃO: 2ª CÂMARA. CLASSE: RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSO: 04017-
00008120/2021-41. RECORRENTE: ELISMARCO RODRIGUES DA SILVA. NÚMERO
DO LANÇAMENTO NO SISLANCA - (SISTEMA DE LANÇAMENTO DE CRÉDITOS
– SEF/DF): 542466. RELATORA: VALDENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA.
EMENTA. AUTO DE INFRAÇÃO. ATIVIDADE DE TRAILER COM VENDA DE
LANCHES SEM ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. 1. Legislação, violação aos termos
do(s) Artigo(s) 2º, inciso XI, do Decreto 41.849/2021, com penalidade prevista nos Artigos
33, inciso I; 35, inciso II; 39, inciso III, "c"; 43, inciso I, da Lei 5.547/2015 c/c Artigo 9º,
caput e 10, inciso I, do Decreto 41.849/2021. 2. Manutenção do Auto de Infração. 3.
Recurso Conhecido e Improvido. ACÓRDÃO: Acordam os senhores Conselheiros da
Primeira Câmara da Junta de Análise de Recursos, da Secretaria de Estado de Proteção da
Ordem Urbanística do Distrito Federal, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, por UNANIMIDADE, de acordo com a ata de julgamento de 25 de
novembro de 2022.

 
ACÓRDÃO 002/2023

ÓRGÃO: 2ª CÂMARA. CLASSE: RECURSO VOLUNTARIO. PROCESSO: 04017-
00011991/2021-42. INTERESSADO: CLÁUDIA LOPES DOS SANTOS PIZZARIA ME.
RELATOR: GENIVAL HERMANO DA SILVA FRANÇA. EMENTA: AUTO DE
INFRAÇÃO Nº D134691-AEU, DE 20/04/2021. ESTABELECIMENTO
DESCUMPRINDO O TOQUE DE RECOLHER ESTABELECIDO PELO DECRETO
49.913/2021. 1. Decreto nº 41.913/2021 Dispões sobre as medidas para enfrentamento da
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